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Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler
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iade edilmez

Din, edebiyat, içtimaiyat ve iktisadiyattan bahseder
Türkçe-Kürdçe mecmuadır

MÜNDERECAT

TÜRKÇE KISMI

Yüksek bir eser-i hamiyet

H. Aziz

Karlı yurdun öksüz ve nasibsiz evlâdlarına Kemal Fevzi

Eyyam-ı mahsusamızı tesbit meselesi

Memduh Selimbegî

"Mem û Zîn"in tab'ı münasebetiyle

Memduh Selimbegî

Bir hikâye-i tarih

Law Reşîd

KÜRDÇE KISMI
A

A

Gazindek

Kürdiye Bitlîsî

Meme Alan(Kürdçe piyes)

E. Rehmî

Nüshası 5 kuruştur

Necm-i İstikbal Matbaası

MÜJDE

Mela Ehmedê Xanî hazretlerinin Kürd edebiyatında lâyemût bir mevki tu¬
tan bir şaheserleri olup Kürd lisanının derece-i fasahat ve belagatını isbat
eden "Mem û Zîn" namındaki manzum romanları, inayet-i Barî ile "Kürd

Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti" tarafından tab'ettirilmektedir. Kâ¬
ğıdın ve tertibiyenin tereffuu gibi maddî manilere karşı azamî fedakârlık
ihtiyarına ve nefaset-i edebiyesiyle mütenasib bir surette neşrine karar veril¬
miştir. Kariîn-i kirama tebşîr eyleriz.

MIZGINI

Kitêba "Mem û Zîn"e em wê tebi' dikin; mizgînî li hemî Kurdan bit. Û babetê mezinahîya kitêbê û sûretekê pirr nefîs dê derkevit. Me guhdarî giranîya
kaxidî û giranîya heqê murettiban nekir û bi fîdakarîyek mezin em derêtxin.

EMRAZ-I CİLDİYE VE EFRENCİYE MÜTEHASSISI

DOKTOR ŞÜKRÜ MEHMED BEY
Hemşehrilerimizden Doktor Şükrü Mehmed Bey, pazardan maada her gün
sabahtan akşama kadar, Galatasaray Mektebi karşısında Hıristaki ve nam-ı
diğerle Said Paşa Hanındaki muayenehanesinde hastaları kabul ve en mü¬

kemmel usullerle tedavi eder.
Telefon: Beyoğlu, 1812

ELEM ÇİÇEKLERİ^)
Bitlis'te kadîmden beri neşr-i irfan ile mâruf Hizanî ailesinin ahfadından
hemşehrimiz Kemal Fevzi Bey'in ahîren bu namda 95 sahifelik bir mecmua-i

eş'arı intişar etti. İnce ve zarîf hislerin mahsulü olan bu güzel mecmuayı
kariîn-i kirama bilhassa tavsiye ederiz.

Birinci sene

10 Nisan 1335

Seneliği 220 kuruştur

T

Altı aylığı 130 kuruştur
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T
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1 İN

220qurişe
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HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

Din, edebiyat, içtimaiyat ve iktisadiyattan bahseder
Türkçe-Kürdçe mecmuadır

YÜKSEK BİR ESER-İ HAMİYET(*)
Manın 30'uncu pazar günü Kürdistan Tealî Cemiyeti'nde Kürdçe
mevlûd-i şerif okunacağı gazetelerle ilân olunmuştu. Yevm-i mezkûrde ora¬

da bulunamayacak olan mektebli bir Kürd kızı, sureti zîrde münderic mektubla pek zarif çiçekleri n süslediği zarif bir sepeti ve bir kutuyu göndermişti.
Mevlûdün kıraatinden sonra hazırûnun ısrarı üzerine cemiyet menfaatine
müzayedeye çıkarılmış ve esmanı beşyüz yetmiş liraya baliğ olmuştur.

Kalbleri daima hissiyât-ı milliye ile çarpan böyle hanımlara ve müzayedeye
iştirak eden hamiyetpervenına, Kürdlük namına teşekkürler ederiz.

MEKTUB SURETİ
Muhterem kardeşlerim,

Milletimin tealîsine matuf teşebbüsât-ı âliyeyi işitince, büyük bir gurur-ı

millî ile meserret yaşları dökmekten kendimi alamıyorum. Bu defa da lisan-ı
millî ile mevlûd-i şerif okutturulacağım kemal-i meserretle gazetelerde oku¬

dum. Orada kendim bulunamayacağım. Mektebde yaptığım işbu hediyecıklerin kabulünü rica eder ve her işte muvaffakiyetlerinizi Allah'tan niyaz
eylerim.

29 Mart, sene 335(1919)
H. Aziz
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[2 1 HİCRAN SAHİFELERİ

KARLI YURDUN ÖKSÜZ VE NASİBSİZ

EVLÂDLARINA(*)

Zavallılar!

Dört-beş senelik hicran mesafesinin uzun ve dikenli yollarında, ölümle
çok güleştiğiniz oldu. Bu gurbet ve ayrılık yolculuğunun daha hangi çorak
ve ıssız çöllere kadar uzayacağını kestiremem. Niyaz için uğradığınız mâbedlerin kapılarını kapalı, kandillerini sönük gördünüz. Kapıları açık olanları¬
nın da mihrabı önünden boş elle döndünüz. Geçtiğiniz ve halen geçmekte

olduğunuz geçitlerin ne kadar çetin ve üzüntülü olduğunu, uzaktan olsun
işitiyordum.
Hayatın en karanlık, en derin ve mübhem ufuklarında mesailer yakıp gez¬

dim. Her yerde "hiçî"nin gürîzan gölgesinden başka bir şey bulamadım. Ar¬

kamda senelerin muzlim heyulası, beni, mazî denen ezel ummanına doğru

çekip boğmak istedi; boğulmadım. Önümde "âtî"nin aldatıcı nevzadı, her
gün sırıtan riyakâr çehresiyle gülümseyerek aldatmak istedi; aklanmadım.

Adım adım dolaştığım bu saha-i hiçîde nihayet yorgun düştüm; yolumu ay¬
dınlatan meşalimi, uzaklardan kopup gelen bir fırtına bulutu söndürdü.
Heyhat!! Esrar önünde irkilip kaldım. Artık bütün benliğimi sarsan bir

"acz-i mutlak" içinde diz çöküp kime yalvarayım!
En karanlık günlerimde bile dem olmazdı ki, nasibsiz yurdumun tüyler
ürperten felâketleri, o acı ve iniltili yoksullukları birer dram sahnesi gibi gö¬
züm önünden geçmiş olmasın! Her biri en ağlatıcı bir yadigâr olan o acıklı

vak'aları birer birer gözümle görmediğime veya coşkun bir yürekten, yanık
bir lisandan işitmediğime ne kadar müteessifim, bilseniz!

[3] Ben hep sizleri düşünürken, bir "irtibat ve teselsül-i efkâr", o bîçare, sahibsiz memleketin şen bağçelerini, zihnimi "edvar-ı esatîr"e kadar alıp götü¬
ren yüksek, yalçın kayalıklarını, en hasta sevdalara en şûh nağmeler teren¬
nüm eden gümüş çağlayanlarını, yorgun ümidleri baygın ninnilerle avutan

ırmaklarını, kenarlarında yeşil gözlü, vahşî periler yıkanan beyaz menbalarını, bazen serâpâ istihza kesilen, gür siyah kaşlar altında daima gülen koyu
siyah gözleri hatırlatır ve zihnimde o penbe, hülyakâr ufukların hayali irti¬
sam eder dururdu.

Sizi çok, pek çok defalar andım, geçen yolculardan çok defalar sordum.

Kiminizin Rusya'da esir olduğunuzu ve kiminizin İran topraklarına sığındı¬
ğınızı, birçoğunuzun da ebediyetin kapılarını çaldığınızı söylerlerdi.
Ben bu tahammül kıran şeylere için için hayli ağladım. Hayatınızı müjde¬
leyen bir şada, o tesellisiz ufuklardan uzanıp gelmedi. Siz her gün katre katre
yaşarken, hayır belki her gün bir parça daha ölürken yalnız hüsranınızı ağla¬
yan tarih vardı.

714

- 4 -

Ademin siyah kanatları gözlerinizi perdelerken, uzaktan mateminizle is¬
tihza eden nankör evlâdlarınız da vardı.

Yedi sene evvel "Komanova"nın karlı sahralarından zafer terkederek ayrı¬

lırken, bana harbin bir kurban mezbahasına dönen manzarası hiç de tesir et¬
memişti.

Yanımda binlerce şehidin pıhtılaşmış kanları akarken, ölüm

benden ürküp kaçıyordu. O vakit bilmem nasıl bir çılgınlıkla eceli tehdid

ediyordum. Heyhat!! O kanlı harbin —ferdalara ölümlü bir hicran tevdi
eden— inhizamında gördüğüm bir sefalete ağladım:(898)

Evini barkını düşmana bırakan bir aile gördüm. Beli bükük, ak sakallı bir
ihtiyar, hasta gelinini bir merkebe bindiriyor, arkada iki üryan mini mini

yavru yorgunluktan şikâyetle feryad ediyordu. Gelinin ayakları çıplak [4j ve
açıktı; fakat üzerinde taşıdığı siyah atlas çarşafı, ihtiyarın henüz yepyeni ma¬
vi çuha paltosu, çocukların boyunlarından asılan al ve ipek kurdelaları ve

sonra sunalarından akan bir vekar, bu bedbaht kitlenin pâk ve asîl bir aile ol¬
duğunu îma ediyordu.

İşte ölümü

tehdid eden yürek, bu manzaraya

ağlamıştı.

(899)

Me'yus olmayalım. Yalnız o hicranlı günlerin acı hatıraları, temennî ede¬
rim ki hiç bir âciz ferdimizin bile yadından silinmesin; yarınki ahfadın müte-

cessis kulakları hep o sefalet menkıbeleriyle dolduruİsun. Belki o rehakâr
nesil, yere düşenleri kaldıracak; belki o rehakâr nesil, ecdadın belirsiz makberleri, aziz yurdun çökük harabeleri üzerinde sarsılmaz âbideler, yıkılmaz
saltanatlar kuracaktır.(900)
Kemal Fevzi

(898)

Yazarın burada sözünü ettiği savaş, Osmanlı devletinin yenilgisiyle sonuçlanan 1912
Balkan Savaşı idi. Bu savaşta Yunanistan, Bulgaristan ve bugünkü Yugoslavya'nın en
büyük cumhuriyeti olan Sırbistan ile yine Yugoslavya'nın bir cumhuriyeti olan ve Ba-

tı'da "Montenegro" adiyle bilinen Karadağ, Osmanlılara karşı savaşmışlar ve onları
Balkanlar bölgesinden çıkarmayı başarmışlardı.

(899)

Yazının yukarıdaki paragrafı ile aşağıdaki paragrafı arasında 7-8 satırlık bir paragrafın
yeri, derginin aslında boş çıkmıştır. Bu paragrafın sansür edilerek yayınlanmasının ön¬
lenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

(900)

Saltanat: Bu sözcük Arapça olup şu iki anlama gelmektedir: 1- Sultanlık, hükümdar¬
lık. 2- Bolluk, zenginlik, refah, görkemli yaşam.
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[s] EYYAM-I MAHSUSAMIZI TESBİT

MESELESİ(*)

"Jîn"in 14'üncü nüshasında "Sersal" tebriki münasebetiyle ortaya şayan-ı
tedkik bir mesele atılıyor:
Eyyam-ı mahsusanın tesbiti meselesi.

Bu makalemde bu "yevm-i mahsus"ları tâyin edecek değilim; bunların tes¬

biti lüzumunu teyid edeceğim. "Jîn", Sersalı tebrik ederken acı günleri de
tezkârdan vazgeçmiyor. Filvaki, Kürdler son zamanların lâyüadd meraretlerini en feci suretlerde tattılar. Vazifelerine pek sadık olan bu milletin maddi¬
yâtından ziyade maneviyâtı sağlam —hem pek sağlam— imiş ki, Anadolu'yu
şarktan garba doğru kat 'eden bitmez yollarda sayısız ölüler terkettikten, bi¬
linmez sefaletler yaşadıktan sonra yine bugün "hayatdar" milletlere lâyık
âsâr-ı kıyam gösteriyor.(901) Böyle ne kadar acı günler görürsek görelim, hiç

birisi vazifelerimizi ve parlak atîmizi dimağlarımızdan uzak bulunduramaz
ve milletçe eski zamanlarda yaşanmış büyük, mes'ud günleri de unuttura¬
maz. Bilakis, felâketâmiz günler, saadete ermek lüzumunu bizlere

sûr-ı

İsrafil kuvvetiyle— ihtar eden sebeblerdir.
insanlar memerr-i vukuattır derler. Bir insanın hayatında lezzetle, intibah¬
la anılacak, hayatın geçmiş günleriyle alâkadar ne tatlı "an"lar olur!. . Hele
aile efradından birine ya birkaçına aid bir günün topluca yad-ü tezkâr edil¬
mesi ne inşirahbahş bir teselli yerini tutar; çekilen ve çekilecek olan acı gün¬

lere karşı ruhlara yeni bir kuvvet ve azim aşılayan bir teselli!. .
Birçok insanlardan mürekkeb olan heyet-i ictimaiyeler için de böyledir.

Bir heyet-i milliye yoktur ki, yaşadığı müddetçe hayat-ı umumiye-i müşterekesine esaslıca müessir bazı "an"lar geçirmiş olmasın.

[6] Dinden uzak yaşamayacak olan hey'ât-ı içtimaiye efradı, her günkü
vazaif-i diniyelerini îfa ettikleri gibi, dinî yevm-i mahsuslarını da, birbirleri

hakkındaki

temenniyât-ı

hâlisanelerinin

rahmet-i

ilâhiyeden

istiane

suretiyle— izharına birer vesîle sayarlar. Böyle eyyam-ı diniyede nice insan¬

lar eski iğbirarları unuturlar, hemcins hakkında hayırhah olmak lüzumunu

hissederler. Ruhlarımızda lâhutî ve rahmanî bir incizab uyandıran, en ziyade
böyle günlerdir. Eyyam-ı mübarekeyi gayri ihtiyarî bir iştiyakla bekleriz.

İçtimaî yevm-i mahsuslarımız bizler için, ailece, arkadaşlarca, komşularca
tarlalarda, çayırlarda, eğlence yerlerinde gezmek, eğlenmek, sevişmek için
ne güzel vesüelerdir!

(90 1)

Yazarın bu cümlede sözünü ettiği ölümlü ve sefaletlerle dolu yolculuk, I. Dünya Savaşı
sırasında Kürdistan'ın önemli bir bölümünün Rus işgaline uğraması sonucunda mey¬
dana gelmiş olan göçtür.
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Milletler için asıl mühim olan, "millî yevm-i mahsuslardır. Bunlar,
hayat-ı milliyede birer durak yeri, birer merhaledir. Böyle günlerde bütün
eşvak-ü ıstırabât-ı maziye, acı-tatlı hatırât-ı milliye, vakayi-i tarihiye, ömr-i ec-

dad. . . hep göz önüne gelir; acı günlerin tekerrür etmemesi, mes'ud günlerle
yaşamak için yeni kuvvetler iktisab olunur. Yevm-i mahsuslar birer ıbtıhac
günüdür. Topluca eğlenmek, sevinmek, gülmek, milletlerin hakkı olduğu

kadar vazifesidir de. Bu günlerde milletler için kendi varhğını^anlamak fırsatı
vardır; başka günler çalışan, hayat-ı ferdiye endişesiyle uğrasan insanlar,
"millî gün"de şahsiyet-i âliye-i millîye ile en yüksek derecede alâkadar olur;
hayatî dakikalarda -meselâ bir hakkını dinletmek için- kıyam edecek olan
"ruh-ı millî" o gün nümayan olur, âdeta bir imtihan saati geçirir.

Yüksek eserler ibda' etmek isteyen şairler nasıl bir heyecana muhtaç iseler,

milletlerin ruhunda öyle bir "heyecan" yaşamalıdır. Böyle yevm-i mahsus¬
lar, millî heyecanın kudretini "tesciye" eden idmanlardır. Millî günler, ge¬

çen vakayiin öyle canlı hulasalarıdır ki bu günlerde üfûl etmiş bir tarih yaşa¬
nır ve yaşanacak bir tarihten haber alınır.

[7] Samimî görüştüğümüz, muhibb-i millîmiz münevver bir Avrupalı, bu¬

gün bana, "sizin yevm-i mahsuslarınız pek az; iki dinî bayramınız var, bırikiyi geçmeyen de millî günleriniz. Bunları da adamakıllı yaşatmıyorsunuz.

Eyyam-ı mahsusanızın azlığı, sizlerin bir defa çalışkan olmadığınızı gösteri¬
yor. Çünkü çok çalışanlar, kendileri için istirahat günleri ararlar. Saniyen, ta¬

biatı iyi tedkik etmediğinize, bedayi-i tabiattan pek zevkyab olmadığınıza

delildir. Bundan başka, her vakit teslimiyetle yaşadığınıza, her şeyi oluruna

bıraktığınıza, millî havalınızda mühim anlar geşirmediğinize de delildir.
Bunlar birer kusurdur; tashih etmelisiniz" dedi.(902) Bu sözlerin bazı cihet¬

lerine aklımın yettiği kadar cevab verdim; fakat doğru cihetlerinin çok oldu¬
ğu da inkâra lâyık değildir.

Millî günleri yaşatmak hakkımız ve vazifemizdir dedik. Tarihin bize bah¬
şettiği bu hakdan istifade ve bu vazifeyi îfa için muhtelif şekillerdeki eyyam-ı
mahsusamızı tesbit etmek lâzımdır. Tarihçilere, gençlere müsaid bir mevzu-ı
fPnklK

Kürdlerin, malum olan dinî eyyam-ı mahsusasından maada millî ve içti¬

maî ne gibi yevm-i mahsusları vardır? Bunlar hangi tarihî menbalardan çık¬
mış, hangi mecralardan akıp gelmiştir? Meselâ "Sersal"ın Iranîlerin Nevruz-

larıyle müşterek olduğu anlaşılıyor; bu nedendir veya öyle mıdır^'Dırefş-ı
Kaweyanî"nin açıldığı günün yevm-i mahsus ittihazı için "Kawe"nın tarı-

hen Kürd olmasından başka sebebler ve bu esbabdan doğmuş neticeler yok
(902)

"Tashih etmelisiniz": Düzeltmelisiniz, doğru bir duruma getirmelisiniz, doğru bir
biçime koymalısınız.
.
1
t,
"Etmelisiniz" sözcüğü derginin aslında "etmemelisiniz" biçiminde çıkmıştır. Bunun

bir dizgi hatası olduğu açıktır. Bu nedenle biz doğru biçimini yazdık.
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mudur? "Kürdler için içtimaî, millî eyyam-ı mahsusa şunlardır, tarihen asıl¬

ları, sebebleri bunlardır" demeli, ortaya koymalıdır. Yevm-i mahsuslarımızı
bilmek, tarihî bir kavim olmak haysiyetiyle vazifemizdir. Kendimizi bilmek
vazifesini şimdiye kadar ihmal ettik. Hem yevm-i mahsuslarımızı öğren¬

mek, hem de onları [8j zamanlarında yaşatmak, kendimizi bilmenin yolla¬
rından biridir; "tarih-i medenîmizin asılları"na doğru da bir girizgâhtır.
Demek istiyorum ki yevm-i mahsuslarımızı tâyin edelim, onları hayat-ı

milliyemizde yaşatalım; kendilerini pek az tanıyan ve başkalarına da az tanı¬
tan Kürdler de, tarihte ve hâlde ne olduklarını öğrensinler.
Bu uzun sözlerin hulasatulhulasası:

Kendimizi bilmeliyiz ve başkalarına bildirmeliyiz. Çünkü bu "taarruf"
ve "tarif", millî vazifemizi takdir etmek ve hakkımızı ağyara teslim ettirmek

için bir çaredir. Bu çare de, millet olarak yaşamamız için kat'î bir lâzimedir.
Memduh Selimbegî

"MEM Û ZÎN'İN TAB'I MÜNASEBETİYLE^:-)
Menafi-i umumiye ve hademât-ı hayriyeye müteveccih maksadlarla çalışan

şahıs ve cemaatlere muavenet etmek, "millî vazifeler kadrosu"na dahildir.
Bir millet yoktur ki, teâlîye matuf emellerini "cemiyet "siz ve bir cemiyet
yoktur ki programını "millet "siz hayyız-ı fiile getirebilsin.
Ifade-i diğerle:

Asrımız, hademât-ı umumiyeyi ferdlerden almış, cemiyetlere tevdi etmiş¬

tir. Ancak cemiyetlerdir ki, sinelerinde taşıdıkları birçok efradın tanzim

edilmiş, muttarıd, müttehid mesaîleriyle bu muazzam işleri başarırlar. Efrad
da, ancak izhar edecekleri measir-i teşvik ve ibzal edecekleri maddî-mânevî
müzaheretler nisbetinde cemiyetlerin mesaîsinden faydayab olurlar.

Nazar-ı şükranla görüyorum ki Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemi¬
yeti, mazhar olacağı teveccühü hiç hesaba katmadan ve mâruz kalacağı

müşkilâtı [9] kale almadan, muayyen gaye üzerinde durmayıp çalışıyor.
Deruhde ettiği vazifeler pek adîd ve mühimdirler. Bunlardan birisi olan "li¬
san ve edebiyat" meselesi, başlıbaşına bir ağır iştir. Ben eminim ki bu işlerin
ağırlığı, O'nun şevkini kesredecek değil, azmini artıracaktır. Son zamanlar¬

da teşebbüs ettiği bir emr-i azîm, benim dediklerimin ve bu cemiyetin mesaî¬
sinin bariz bir delilidir.
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Meşhur Mola Ehmedê Xanî'nin Kürd edebiyatında ebednişan bir kıymeti

olan "Mem û Zîn" namındaki şaheserinin cemiyet tarafından, kıymet-i ede-

biyesine lâvık masarıf-ı mühimine ihtiyariyle ve bir nefaset-i mahsusa ile
tab'ettirildİğini istibşar ettim. Bu kitab, bir Kürd lisanının varlığını, hem öy¬

le bâlâter ve ekmel bir varlığını isbat ediyor ki, bu sübut, Kürdlerin iddiasın¬
dan doğma değil, Şark'ı bilen müdekkik Avrupalıların da tasdikiyle müeyyeddir.(903)

"Mem ü Zîn", şimdive kadar bütün Kürdistan'da ya hafızalarda, ya elyazı-

sı bir-iki kitabda yaşadı'. Bundan sonra da. atînin müdevven Kürdedebiyatın-

da, haiz olduğu sadr-ı şerefde ebediyyen yaşayacaktır. "Mem û Zîn" hakkın¬
daki tedkik-i edebîyi daha salahiyetdar zevata terkediyorum. Yalnız, gayur
müteşebbislerine arz-ı şükran tezkâr-ı hak sadedinde şunu söylemek isterim:

Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti teşvike arzukeş değil, fakat lâyık¬

tır. Eazımı ne mikdar çok, ne mertebe yüksek dimağlı şahsiyetler olursa ol¬
sun, gençlerinden, gençlerinin mesaîsinden müstağnî olarak terakkî etmiş
bir millet görmüyoruz. Gençler çalışmaktan yılmazlar; ekseriya çalışmanın

yolunu da büyük bir isabet-i nazarla tâyin ederler. İş, "gençlik kuweti"ne

muaraza değil, muavenet etmeye kalır; bu, aynı zamanda bir vecîbe-ı milliye¬
dir de.

Memduh Selimbegî

[10] BİR HİKÂYE-İ TARİH^)

MUKADDİME

Vakayi-i tarihiyenin neşr-ü tenkidi için hiç olmazsa rubu' asırlık bir zama¬

nın müruru, "ilm-i tarih'çe kabul edilmiş kavaid-i esasiyeden ise de, bu kai¬
deyi vak'anüvislerce tescil edilebilen vukuata tatbik etmek doğru olabilir.
Esasen vak'anüvislerin bile daire-i ıttılaından uzak kalan, türlü rivayât ve
menkulât ile karışık bulunan vakayi hakkında, tebyîn-i hakaik namına ne

kadar söylense ve yazılsa faydadan hâlî değildir. Bu nokta-i nazarı gözeterek,
herkesçe az-çok malum bulunan Bitlis vak'a-i ahîresi hakkında^zevât-ı müte-

addideden dinleyerek toplamış olduğum notlarımı, —tarihî bir hizmet
fikriyle— enzar-ı kariîne arz, ve tesbit-i vukuata ibtidar eylerim:

(903)

"Şark"tan maksat Doğu ülkeleridir.

_ 9 _

719

TASVİR-İ VAKAYI

Bundan altı sene akdem, Bitlis kasabası oldukça ehemmiyetli bir müsade¬
meye sahne olmuştu. Müsadımlar, "Mela Selim"(904) idaresinde kasabaya
hücum eden Kürdler ile hükümet-i mahalliye kuvvetlerinden mürekkebdi.
Vak'anın tarz-ı cereyanı şöylece nakl-ü hikâye olunuyor:
Hizan kazası ile Karçikan, Şetek, Sîmek nahiyelerinde Kürdler miyanında
propaganda yapılmakta, teşkilât ihdas ve silâh tevzi olunmakta idi. Bu cüm¬

leden olmak üzere "Xaçûkanh Süleyman Ağa", birkaç refîki ile, Şetek Nahi¬
yesi Müdîri tarafından —silâh tevzii maddesinden dolayı— tevkif ve merkez-i vilâyete izam edilmiş idiler. Bu hususta yapılmış olan tahkikat neticesi,
"Mela Selim"in merkeze celbi lüzumunu gösteriyordu. Keyfiyet Hizan
Kaymakamına iş'ar ediliyor. Kaymakam, Mela Selim'i alıp Sîmek nahiyesi¬

ne getiriyor. Oradan da elli jandarma refakatıyle, merkez-i vilâyete iki [ 1 1] sa¬
atlik mesafede kâin "Alek" karyesine geliyorlar. Jandarmaların kesretini
müşahede eden Mela Selim, işin içinde bir fevkalâdelik olduğunu hissedince,
köylüyü meseleden haberdar ile heyecana sevk ve harekete teşvik eyliyor.
Zuhur eden arbede üzerine iki-üç jandarma mecruh oluyor ve Mela tahlîs
ediliyor ve oradan doğru, ikamet ettiği "Xumaç" karyesine geliyor; etrafa

heberler îsalıyle tertibât-ı aleniyeye ibtidar ve tevabii cem' ile merkez-i vilâ¬
yeti tehdide kıyam eyliyor. Meselenin fena bir renk ve şekil alacağını anlayan
Bitlis Valisi, Mela'nın celbi, keyfiyetin hall-ü te'lifi zımnında, hükümet na¬
mına Mela'nın kayınpederi meşayıh-ı Kadiriyeden Şeyh Nasreddin, ahali
namına da Küfrevîzade Şeyh Abdulhâlık,(l) Müftü, Nakîb Efendilerle eşraf
ve âyan-ı mahalliyeden mürekkeb bir heyet-i mahsusa gönderiyor.
Heyet Xumaç'a muvasalat edince Seyyid Ali'yi de orada buluyorlar. O ge¬

ce heyetin şerefine bir çay ziyafeti yapılıyor ve mesele münakaşa ediliyor.
Heyet erkânı, Mela'ya, tevessül ettiği harekâtından vazgeçip hükümete itaat
etmesini, şayet kıyam ve ihtilâfı zaruri kılan esbab var ise, onları metalib-i
muayyene suretinde hükümete bildirmesini dermiyan ile, buna kendilerinin

de tarafdar olduklarını ilâve eyliyorlar. Seyyid Ali dahi heyetin nokta-i naza¬
rını teyid ederek, Mela Selim'e, fikrinden vazgeçmesini ve teşebbüsâtının
esassız, vâhî olduğunu, daha ileri giderek,

—Hoca, ne yapıyorsun? İp benim boğazıma girer!
diyor ve izhar-ı nâhoşnudî eyliyordu. Bütün bu beyanât, Hoca'nın "fikr-i

(904)

Bu ad derginin aslında "Monla Selim" şeklinde çıkmışsa da, bu telâffuz şekli Osmanlı

Türkçesine özgüdür; Kürdçede ise bu sözcüğün telâffuz şekli "mela"dır. Bu nedenle
ve bu ad da bir Kürd adı olduğu için biz "Mela Selim" diye yazdık.

(1)

Müşarünileyh, Rusların Bitlis'i istilâ-i ahîri şeb-i nabehengâmında, âr-ı firar nefsine
ağır gelmekle, tek başına pek celâdetkârane olarak sokak muharebesi yapmış ve cebhanesi bittikten sonra şehid düşmüştür. Aynı suretle hareket etmiş zat hakkında da
mevcuddur.
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sabit"i üzerinde hiç bir tesir bırakmıyor ve arzusundan biç bir suretle vaz¬
geçmeyeceğini anlatmak için,(905)

—Vali Bitlis'te ne duruyor, işte Musa Bey bize vali!(906)
diye mukabele |12] ediyor. Bu esnada dışarda toplanmış olan kalabalık ara¬
sında, "Kürdler üzerine iki top ve iki tabur asker sevkolunacağı" şayiası zu¬

hur edince ortalığı heyecan kaplıyor ve heyete tecavüz bile edilmek istenili¬

yorsa da Seyyid Ali mümanaat ediyor. Heyet avdet ettiği gibi, Seyyid Alı de
Mela Selim ile birlikte Bitlis'e geliyor. Muhtelif mahallerde misafireten otu¬

ruyorlar. Fakat Mela Selim, meselenin bu türlü bir tarz-ı tesviye ile kapan¬
masını arzu ve yahut hükümete emniyet etmemiş olacak ki, intizar ve hale-

can içerisinde bulunan Kürdlere hitaben, Seyyid Ali'nin asıldığından ve ken¬
disinin de asılmak üzre olduğundan bahis bir mektub yazarak gönderiyor

Rivayete nazaran mektub, kasabayı ihata eden karakollar tarafından tevkif
ediliyor.

.

Vali, teskin-i ezhan ve defi iştibah için o gece Seyyid Alı yi tekrar Hizan a

gönderiyor; arkası sıra Mela da avdet ediyor. Bunun üzerine Şeyh Şehabed-

din dahi Xumaç'a geliyor. Temînen beyan edildiğine göre, orada Mela'nın ıs¬

rarı üzerine, Valiye, "Şevh Şehabeddin" mührüyle memhûr tehdıdâmız bir
mektub yazılarak "FeqîMistefa" vesatetiyle gönderiliyor. Şimdiye kadar ıtı-

lâfkârane hareket eden Vali, bu mektub üzerine kuvvetin lüzumunu hisse¬
dince, evvelce kuva-i müsellâha isteyip de Mela'nın kasabaya vürudu üzerine
tehirini istemiş iken, şimdi takrar kuvvetin izamını taleb ediyorsa da, bu
tarz-ı hareket, Van Valisi Tahsin Bey'le beraber, istanbul'da o vakıtkı

zimamdaran-ı umur nezdinde nahoş bir tesir bırakarak, Vali azlediliyor; ye¬
rine Siird Mutasarrıfı "Mustafa Abdulhâlık Bey" tâyin kıhnıyor.(907)

(Mâbâdı var)
Law Reşîd

(905) "Anlatmak" sözcüğü derginin aslında "anlamak" biçiminde çıkmıştır. Bunun bir dizgi yanlışlığı sonucu böyle çıktığı ortadadır. Bu nedenle b.z doğnı biçimi olan anlat¬
mak" olarak yazdık.

(906)

,

.

Musa Bey'den makst Motkan aşiretinin lideri Hacı Musa Begê Xwêtî olsa gerektir.

(907) Mutasarrıf: Osmanlılar döneminde valilerle kaymakamlar arasındaki yöneticiler için
kullanılan bir unvan. Mutasarrıflar tarafından yönetilen yerler de, illerle ilçeler arasın¬
da yer alan ve "sancak" adiyle bilinen idarî birimlerdi.
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[13] KÜRDÇE KISMI(908)

(908) Kürdçe kısmı: BeşfeKyrdî.

GAZİNDEK(909)(55.)
Ji mi ra dibêjin ke bi Kurmancî meqale binivisînî. Li ser kîjan zivanê Kurmancî? Zivanê Kurmancî ne yek e ke.. Xelkê Silêmanî zivanê Hekarîyan ni-

zane; Dumilî Kurmancî nizane; xîlafê wîya jî rast e. Ez û hemû Kurdan dixwazin ke yek zivanê me hebî, her kes bi wî zivanî bixwînî, binivisînî. Va şixula li ser pîyê ciwanê Kurdan hîştî ye Bira wan bişixulin. Ez'ê li vira de bi
birayê xwe yê Kurmanc ra gazinda bikim.
Gelî biran!
Ji çar sed salan zêdetir e ke me dewlet û selteneta xwe winda kir, me li bin
destê xelkê xulamî kir. Bav û kalê me can û mal, zar û ciwan, xûn û xudanîya
xwe li ber xelkê dan, sirf winda kir; pê mal û perê xwe zaryê xelkê mezin kir;
ewladê xwe şivan, cotarî, nezanîn hîştin; ji wan ra xulam û qurban şandin.

Cîranê me, na na! Fileye ke li bin dest û konê me da merî bûn, pê nan û ava
me mezin bûn, şev û roj sa'y kirin, ciwanê xwe li ser welatan da şandin, xudîyê sen'et û tîcaret gîştandin, şûn da anîn, li ber çavê me bîra me kolandin. Li
gora wan me çavê xwe pê desmalek zexm girêda, dest û lingê xwe li zincîran
xist, zivanê xwe jêkir. Xwekê Kurdan winda bûn; ji hevdin ra çavê xwe vekirin, qirika hevdin girt, pêsîr û lingê hevdin kişand, kerî û pezê hevdin birr
kir, mal û milkê hevdin talan kir.

işte îro roj rûyreş, destvala manin. Elbet kes li me ra xudîtî nakî.
Ez dixwazim ke ew rojên tarî û reş em bîr bikin, hişê xwe li serê xwe bigi-

rin, liboyê mileta xwe, liboyê erd û zaryê xwe bişixulin. Ji me ra fesadî û mizawirî ne lazim e; xwendin, zanîn, nivîstin gerek e

[l4J Ez dixwazim ke her merivekî Kurd birayê xwe yê din nas bike; gişk li
ser hevdin bireve; hinek bi canê xwe, hinek bi malê xwe, hinek bi zivan û zanîya xwe vê mileta xwe ya esîr ra yalîkarî bike; deste hevdin bigire Herbê da
mileta me, Kurdistana me xêr ci rindîyê çi nedî! Sînga wê da birînek kûr vebû. Nuka jî ew bi wê birîna xwe dinale Ne yek, ne bîst mirov wê birine nikanî sax bike Ez dixwazim ke hemû pîr û ciwanê Kurdan li ser birîndarê xwe
bireve, her kes bi deste xwe birine girê bide Çavê dinê li wir e Xwedê neke,
paşê ew'ê li deste me biçe; em'ê jî, zaryê me jî, Kurdistana me jî winda bibin.
Ez ji hemîyet û mêranîya û comerdîya Kurdan şufe nakim.

Feqet kesê kî mileta min ji xewa dirêj rake tunîne işte ew şixula mühim
"Cıvata

Bilindîya

Kurdistan",

"Jîn"

û

"Kurdistan"

û

ciwanê

wan

hilgirtîye(910)

(909)

Di vê nivîsarê da hem ji alîyê rêzimanê ve, hem jî ji alîyê îmlayê ve gelek şaşî hene. Lê
bele, ji ber ku me nexwest em tiştek jê biguhêrin, me nivîsar wisa, digei wan şaşîyên

tê da wergerand tîpên Latînî. Her weha, me ew wergerand Kurdîyeka xwerû û rast jî.
(910)

Mexsed ji "Civata Bilindîya Kurdistanê", "Komela Pêşketina Kurdistanê" (Kur¬
distan Tealî Cemiyeti) ye; mexsed ji "Jîn"ê, ev kovara ha ye; mexsed ji "Kurdistan"ê
jî kovara "Kurdistan" e ku wê demê li Stanbolê ji alîye "Komela Pêşketina Kurdistanê" ve hatîye weşandin.
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Gelî Kurmanca!

Ez gazî û hewar dikim û dibêjim ke:

Rîya kî em heya nuka lê çûn, pêşîya wê "zêrzemîn" e(911) Me, we, gişkan

bi çavê xwe dît. Vegerin, vegerin! Ji wê rîya xwar û çepî û mirinê şûn da vegerin! Ji me ra îttîfaq lazim e! Fe'tebîrû, eyyuhel'îxwan!(912)
3 Nîsan 335(1919)

Kurdîyê Siwêrekî(913)

PÎYESA KURDÎ(914)

MEMÊ ALAN
Tiyatroya Kurdan Fezîleta Kurdan noşî didit

DU PERDE PÎYES

Esera E. Rehmî

PERDA DUYÊ (915)
(Perde vedibit. Dîsa rayxistina berê. Xezal bi tenê ser doşekê rûniştî ye, milehezan diket û yekcar)

[15] XEZAL

Ah... Ya Rebbî, eve bû salek çu cewab ji Memê nehat. Carek dîtir min Me¬

me dîtiba, bila melekê mewtê hatiba, emanetê xwe ji min girtiba!(Radibit pîyan) Ah... Ah... Eve çi jîn e! Ma mirov jibo derd û eleman hatîye dinyayê!

(911)

Zêrzemîn: Evpeyvikeka Farisî ye,bi mana"bin'erd"e;bi mana"tarî" jîtêbikaranîn.

(912)

Ev peveka paşîn Erebî ye, mana wê ev e: "Birano, îbret bigirin, ders û tecrübe bistînin".

(913)

Di despêka vê jimareyê, di lîsta têdayîyê(munderecat) da navê nivîskar "Kurdîyê Bitlîsî" hatibû nivîsîn. Li gora bawerîya me ew şaş e, ev rast e. Lewra nivîsar bi devokê hêla
Siwêrekê hetîye nivîsîn.

(914)

Ev sernivîsar jî, wek sernivîsara perda pêşîn a pîyesê, di eslê kovarê da bi zimane Tirkî
"Kürdçe Piyes" hatibû nivîsîn. li bele, ji ber ku pîyes bi Kurdîye, me sernivîsar jîwergerand Kurdî û Kurdîya wê nivîsî.

(915)

Duyê: Diduyan.
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ÇAVREŞ

(Ji der da têt) Xezal, Xwedê xêr ket, te çi ye? Dîsa tu wê digirîyan! Ji ber lawê
min negirî, negirî! Mizgîna min li te, îroke mirovek ji ordûgahê hatîye, leşke-

rê me berdaye dijminan, dijmin teslîm bûne, Memê silamet e, van rojan dê
bêt...

XEZAL

(Bê xwe)(916) Xwedê guh dengê te bî! (Xwe berhev diket, gotina xwe poşman bû, pêş xesîya xwe şerm kir.)

ÇAVREŞ

Xezal, Xwedê wekî Memê da min, tu jî jibo Memê hatî dinyayê. Şerm neke

Ez îftîxarê bi te dikim ku tu bûka min î. Memê çend law e, tu jî hinde de-

lal î. Memê çend camêr û xwedan mêrînî ye, tu jî hinde xwedan îsmet î.(917)
Ez li pêş te nabêjim, Xwedê şahid e, hemî cihan ez dibêjim. Çunkî rastîyê mirov înkar biket bêînsafî ye Xwedê we her dukan bo min bihêlit.
(Dengê deri têt, Xezal diçit.)

XEZAL

Ew kî ye?

DENGEK

Ezim.

(Xulamek ji der da têt.)

XULAM

Xaleta Çavreş, xanima min got bila heta l'êre kerem biket.
ÇAVREŞ

(Dibêjite Xezalê) Xezal, ez wê diçim, emanete te ev der.
(Çavreş diçit, Xezal tenê dimînit.)

XEZAL

Ah... Ah... Xwesîya min mizgînî da min. Eceba rast e, carek dî em dê bigîhîne
yek?(918)

(Dengê derî têt, Xezal dibezit.)

XEZAL

Ew kî ye?

(916)

Bê xwe: Bê hemdê xwe, bê ku haya wê ji wê hebe, bê ku li xwe veaqile û ji xwe haydar be.

(917)

ismet: Namus, paqijîya exlaqî, şeref.

(918)

Bigîhîne yek: Bigîhîne hev.
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DENGEK

Mêhvan e

(Poşîya xwe bi devê xwe digirit,(919) derî vediket.)
[16] XEZAL
Kerem ke!

MÊHVAN
(Temaşe diket nas naket)(920) Selamun aleykum.
XEZAL

Aleykumusselam. Kerem ke, ser serê min hatî.

MÊHVAN
(Rûdinêt) Xwedê ji te razî bit.
XEZAL

(Tasek dew tînit, destê xwe didite sînga xwe) Kerem ke

MÊHVAN
(Dew digirit, dewê xwe vedixut) Min gelek ji te minet e
(Xezal diçit karê nanî biket.)(921)

MÊHVAN

Zehmetê nekêşe Vê gavê ez westame, ez neşêm çu bixum.
XEZAL

Mêhvan mêhvanêt Xwedê ne, çawan emir bikin em mecbur in emre wan bicı binin.

MÊHVAN

Xwedê kêmasî neket. Pirsyar bêeyb in, ez dê tiştekî ji te pirs bikim
XEZAL

Emir ke

MÊHVAN
Hun keça malê ne, yan bûka malê ne?

(919)

Bi dîtina me ev pevek şaş hatîye çapkirin, awayê wê yê rast weha ye: "Bi poşîya xwe de¬
ve xwe digirit".

B

(920)

Yanî, Mêvan temaşe dike ku Xezal wî nas nake, bala xwe dide ku Xezal wı nanase.

(921)

Yanî, Xezal diçe ku nan hazir bike, xurek ji mêvan ra amade bike.
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XEZAL

Hun mêhvan neban, miqabilê vê suala te lazim tat ez bi çekan cewab bi-

dim.(922) Hinde qeder heye tu mêhvan î, qedrê mêhvanîyê ser me wacib e û
çu Kurdan di mala xwe da deng mêhvanan nekirîye û daîma Kurmancan di

rîya mêhvanê xwe da can daye Dijminê Kurmancan bibite mêhvan, dîsa qebûl dikin û qedr'î digirin û xizmetê bo dikin.

MÊHVAN
Xezala min! Sed aferîn bo îsmeta te! Ez fexrê bi te dikim! Te ez nenasîm,
ez Memo me! Şîrê te xwarî li te helal bit(hema radibit, destê Xezalê digirit).

XEZAL

(Yekcar hereketa xwe tebdîl kir, bê îxtîyar) Ah. . .(Her du xwe li stûyê yek
didin, ser doşekê dikevin, nehişyar dibin).

(Çavreş derî diqutit. Kes deri naveket. Deri dişikînit, ji der da têt. Bûka xwe
di wî halı da dibînit. Temaşe diket, nanasit).

[17] ÇAVREŞ
Ecaîb, qet mimkun e ev jî dê biba! Namusa küre min ma mimkun e weha

di deste neyaran pamal bibit! Ev çi xaînî ye! Ne xêr, ne xêr! (Carek dî diçit te¬
maşe diket) Lazim e ez bibirrim, yan bikujim! Qet çu Kurd namusa xwe we-

ha bibînit, nawestit! Belê, ew namusa min û emanete min e!
(Carek dî diçit temaşe diket, tête xeleyanê)

ÇAVREŞ

Belê, bele. . . Kuştin. . . Ji xêrê wê çu dîtir nîne . . Xwedê jî ji min napirsit. . . Çunkî li ser namûsê ye . .

(Heman dibezite Rim anî. Tînit datîne li ser sînga kurê xwe)
ÇAVREŞ

Han bo te darba namûsê, ey canawerê namûsê!

MEMO

Ah. . . Dadê. . .

XEZAL

(Heman hişyar dibit, rimê di sînga Memo dibînit, dibêjite xesîye xwe) Way
te çavê xwe kor kir(li nav serê xwe didit).

(922)

728

Lazim tat: Lazim dihat, divîya, pêwîst bû, lazim bû.
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XEZAL Û ÇAVREŞ
(Her du digel yek bi aheng)

Herê Memo, Memê Ebasî, Ebasî!

Birîndaro Memo, dayê kor bit, nenasî!

Necm-i İstikbal Matbaası

Müdîr-i Mes'ûl: Hamza
-19-
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ADRES:

Babıâli Civarı Ebussuud Caddesinde

Necm-i İstikbal Matbaasında

"Jîn" İdarehanesi

TEVZİ MAHALLİ:
Babıâlî Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi

ABONELERİMİZE
Abonelerimize gönderdiğimiz birtakım nüshaların vâsıl olmadığı şikâyeti,

5'inci nüshamızda merciinin nazar-ı dikkatine vaz'edildiği, el'an hâlâ tevalî
ediyor. Bu şikâyeti tekrar arzetmekle beraber, abonelerimize vâsıl olmamış
nüshalar var ise numrolarını heman idareye bildirmelerini rica eyleriz.

GÖZ HEKİMİ(*)
DOKTOR HÂMİD SAKİR
Mumaileyh, her nevi göz hastalıklarını tedavi ve lâzım gelen ameliyatlarını
muvaffakiyetle icra ile, numrolu fennî gözlükler dahi tâyin eder. Her gün
Eminönü'nde

tramvay

mevkıfında

Hüseyin

Hüsnü

Eczahanesinde

bulunur.

Sebîlürreşad cerîde-i İslâmiyesinin 404'üncü nüshası kıymetdar makaleler¬
le intişar etti.

(*) Refîk-i mesaîmiz "Kurdistan" mecmuasının 5'inci nüshası da intişar et¬

miştir. Birçok güzide makaleleri hâvî olan mezkûr mecmuayı kariîn-i kira¬
ma tavsiye eyleriz.

WERGERANEN JIMAREYA 16'AN

*

16'NCI SAYININ ÇEVİRİLERİ

ELEM ÇİÇEKLERİ

Bitlis'te eskiden beri bilim ve kültürü yaymakla tanınan Hizanî ailesinin
torunlarından olan hemşehrimiz Kemal Fevzi Bey'in son zamanlarda bu ad

altında 95 sayfalık bir şiir kitabı yayınlandı. İnce ve zarif duyguların ürünü
olan bu güzel şiir kitabını saygıdeğer okuyuculara özellikle tavsiye ederiz.

YÜKSEK BİR ULUSAL ONUR BELİRTİSİ
30 Mart pazar günü Kurdistan Tealî Cemiyeti'nde Kürdçe kutsal mevlit

okunacağı, gazetelerde ilân edilmişti. Belirtilen günde orada bulunamayacak
olan okul öğrencisi bir Kürd kızı, kopyası aşağıya alınmış bulunan mektup¬

la, çok zarif çiçeklerle süslediği zarif bir sepet ve bir kutu göndermişti. Mev¬
lidin okunmasından sonra, hazır bulunanların ısrarı üzerine bu sepet ve ku¬

tu, derneğin yararına açık artırmaya çıkarıldı ve pahası 570 liraya ulaştı.
Yürekleri sürekli olarak ulusal duygularla çarpan böyle hanımlara ve açık

artırmaya katılan ulusal onur sahiplerine, Kürdlük adına teşekkürler ediriz.

MEKTUBUN KOPYASI

Saygıdeğer kardeşlerim,

Ulusumun yükselmesine yönelik yüce girişimleri işitince büyük bir ulu¬
sal gurur ile sevinç gözyaşları dökmekten kendimi alamıyorum. Bu kez de,
ulusal dil ile kutsal mevlit okutturulacağım büyük bir sevinçle gazetelerde
okudum. Orada kendim bulunamayacağım. Okulda yaptığım şu hediyecik-

lerin kabul edilmesini rica eder ve her işte başarılarınızı Allah'tan dilerim.
29 Mart 335(1919)

H. Aziz
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KEDER SAYFALARI(923)

KARLI YURDUN ÖKSÜZ VE NASİPSİZ
EVLÂTLARINA

Zavallılar,

4-5 yılhk keder yolculuğunun uzun ve dikenli yollarında ölümle çok gü¬
reştiğiniz oldu. Bu gurbet ve ayrılık yolculuğunun daha hangi^çorak ve ıssız

çöllere kadar uzayacağını kestiremem. Yalvarmak için uğradığınız tapınak¬
ların kapılarını kapalı, kandillerini sönük buldunuz; kapıları açık olanları¬
nın da mihraplarının önünden boş elle döndünüz. Geçtiğiniz ve^şu anda da
geçmekte olduğunuz geçitlerin ne kadar çetin ve üzüntülü olduğunu uzak¬
tan olsun işitiyordum.

Yaşamın en karanlık, en derin ve belirsiz ufuklarında meşaleler yakıp gez¬

dim. Her yerde "hiçlik"in durmadan kaçan gölgesinden başka bir şey bula¬
madım. Arkamda yılların karanlık varlığı, beni, "geçmiş" denilen başlangıçsızhk denizine doğru çekip boğmak istedi; boğulmadım. Yem doğmuş bir
çocuğa benzeyen "gelecek", sırıtan içtenliksiz yüzüyle her gün önümde gü¬

lümseyerek beni aldatmak istedi; aldanmadım. Adım adım dolaştığım bu
hiçlik alanında sonunda vorgun düştüm; yolumu aydınlatan meşalemi,
uzaklardan kopup gelen bir fırtına bulutu söndürdü. Çok yazık ki, bilinme¬

yen sırların önünde irkilip kaldım. Artık tüm benliğimi sarsan bir "mutlak
güçsüzlük" içinde diz çöküp kime yalvarayım?

En karanlık günlerimde bile hiç bir vakit olmazdı ki talihsiz yurdumun

tüyler ürperten felâketleri, o acı ve iniltili yoksullukları birer dram sahnesi
gibi gözümün önünden geçmiş olmasın. Her biri tarihe en ağlatıcı bir anı
olan o acıklı olayları birer birer gözümle görmediğime ya da coşkun bir yü¬
rekten, yanık bir dilden işitmediğime ne kadar üzgünüm, bilseniz!

^

Ben hep sizleri düşünürken, bir bağlantı ile ve birbirlerine zincirleme bağ¬

lanmış olan düşüncelerle o çaresiz ve sahipsiz ülkenin o bayındır bahçeleri¬
nin zihnimi alıp mitoloji dönemlerine kadar götüren o yüksek ve yalçın ka¬

yalıklarının, en hasta sevdalara en neşeli ezgiler şakıyan o gümüş çağlayanla¬
rının, yorgun ümitleri baygın ninnilerle avutan o ırmaklarının, kıyılarında

yeşil gözlü vahşi perilerin yıkandığı o ak pınarlarının, kimi zaman baştan ba¬
şa alaycı kesilen ve fakat gür ve siyah kaşlar altında hep gülen koyu siyah göz¬

leri andıran ve insanı düş kurmaya sürükleyen o penbe ufuklarının hayalı,
zihnimde hep görüntülenip dururdu.

Sizi çok, pek çok kez andım, gelip geçen yolculardan çok kez sordum; ki¬

minizin Rusya'da esir olduğunu, kiminizin Iran topraklarına sığındığını,

birçoğunuzun da sonsuzluğun kapılarını çaldığını söylediler.

(923)

"Keder" sözcüğü, tarafımızdan "hicran" sözcüğünün karşılığında kullanılmıştır.
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Ben, tahammül kıran bu durumlara için için epey ağladım. Yaşamınızı
müjdeleyen bir ses, o tesellisiz ufuklardan uzanıp gelmedi. Siz her gün damla

damla yaşarken, hayır tersine her gün bir parça daha ölürken, yok oluşunu¬
zun acısıyle ağlayan yalnız tarih vardı.

Ölümün siyah kanatları gözlerinizi perdelerken, uzaktan mateminizle
alay eden nankör evlâtlarınız da vardı.

Yedi yıl önce Komanova'nın karlı bozkırlarından zafer bırakarak ayrılır¬
ken, savaşın bir kurban mezbahasına dönen manzarası bana hiç de etki yap¬
mamıştı.

Yanımda binlerce şehidin pıhtılaşmış

kanları

akarken, ölüm

benden ürküp kaçıyordu. O zaman, bilmem nasıl bir çılgınlıkla eceli tehdit
ediyordum. Çok yazık ki o kanlı savaşın ondan sonraki döneme ölümlü bir
keder bırakan yenilgisinde gördüğüm bir sefalete ağladım:(924)
Evini barkını düşmana bırakan bir aile gördüm. Beli bükük, ak sakallı bir

yaşlı, hasta gelinini bir eşeğe bindiriyordu ve arkada mini mini iki çıplak yav¬
ru, yorgunluktan yakınarak acı acı bağırıyorlardı. Gelinin ayakları çıplak ve

açıktı. Fakat üzerinde taşıdığı siyah atlas çarşafı, yaşlı adamın henüz yepyeni
mavi çuha paltosu, çocukların boyunlarından asılan al ve ipek kurdelâları,
ve sonra yüzlerinden akan bir ağırbaşlılık, bu talihsiz topluluğun temiz ve

soylu bir aile olduğunu belli ediyordu. İşte ölümü tehdit eden yürek, bu
manzaraya ağlamıştı.

(925)

Ümitsiz olmayalım. Yalnız, o kederli günlerin acı anılarının, hiç bir güç¬
süz ferdimizin bile anısından silinmemesini dilerim. Yarınki torunlarımızın
kuşkucu kulakları, hep o sefaletin öyküleriyle doldurulsun. Belki o kurtarı¬
cı kuşak, yere düşenleri kaldıracak; belki o kurtarıcı kuşak, ataların belirsiz
mezarlıkları, aziz yurdun çökük harabeleri üzerinde sarsılmaz anıtlar, yıkıl¬
maz saltanatlar kuracaktır.(926)

Kemal Fevzi

(924)

898 numaralı dipnota bakınız.

(925)

899 numaralı dipnota bakınız.

(926)

900 numaralı dipnota bakınız.
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ÖZEL GÜNLERİMİZİ SAPTAMA SORUNU
"Jîn"in 14'üncü sayısında, yılbaşı kutlaması dolayısıyle, incelenmeye de¬
ğer bir sorun ortaya atılıyor:

Özel günlerimizi saptama sorunu.
Bu yazımda, bu "özel günler"i belirleyecek değilim; bunların saptanması

gereğini pekiştireceğim. "Jîn" yılbaşını kutlarken acı günleri de hatırlat¬
maktan geri kalmıyor. Gerçekten de Kürdler, son zamanların sayısız acıları¬

nı en feci biçimlerde tattılar. Ödevlerine pek bağlı olan bu ulusun maddî var¬
lığından çok manevî gücü sağlam, hem de pek sağlam imiş ki, Anadolu'yu

doğudan batıya doğru aşan yollarda sayısız ölü bıraktıktan, bilinmez sefalet¬
ler yaşadıktan sonra, yine bugün "diri uluslar"a yaraşır biçimde direnme be¬
lirtileri gösteriyor.(927)

Böyle ne kadar acı günler görürsek görelim, hiç birisi, görevlerimizi ve

parlak geleceğimizi bilincimizden uzak bulunduramaz ve eski zamanlarda
ulusça yaşanmış olan büyük ve mutlu günleri de unutturamaz. Tersine, felâ¬

ketli günler, mutluluğa ermek gereğini İsrafil'in sûru gücüyle bize ihtar eden
nedenlerdir.

"İnsanlar olaylar geçididir" derler. Bir insanın yaşamında zevkle, dikkatle

anılacak, yaşamın geçmiş günleriyle ilgili ne tatlı "an"lar olur!. . Hele aile
fertlerinden birine ya da birkaçına ait bir günün topluca anılması, ne iç açıcı

bir teselli yerini tutar; çekilen ve çekilecek olan acı günlere karşı ruhlara yeni
bir güç ve azim aşılayan bir teselli!. .

Birçok insanlardan oluşan toplumlar için de böyledir. Bir ulusal topluluk
yoktur ki, yaşadığı sürece genel ortak yaşamına temelden etki yapan bazı
"an"lar geçirmiş olmasın.

Dinden uzak yaşayamayacak olan toplumların fertleri, her günkü dinsel
ödevlerini yerine getirdikleri gibi, özel dinsel günlerini de, birbirleri hakkın¬

daki içten dileklerinin Tann'nın merhametinden yardım dileyerek gösteril¬
mesine birer vesile sayarlar. Böyle dinsel günlerde nice insanlar, eski kırgın¬

lıkları unuturlar; soydaşları hakkında iyi dileklerde bulunmak gereğini du¬

yarlar. Ruhlarımızda Tanrısal bir çekicilik uyandıran, en çok böyle günler¬
dir. Kutsal günleri, kendiliğinden gelen bir özlemle bekleriz.

Özel toplumsal günlerimiz, bizler için, ailece, arkadaşlarca, komşularca
tarlalarda, çayırlarda, eğlence yerlerinde gezmek, eğlenmek, birbirimize sev¬
gilerimizi sunmak için ne güzel vesilelerdir!

Uluslar için asıl önemli olan "özel ulusal günler"dir. Bunlar ulusal yaşam¬
da birer durak yeri, birer aşamadır. Böyle günlerde geçmiş bütün sevinç ve ıs¬

tıraplar, acı ve tatlı ulusal anılar, tarihsel olaylar, ataların yaşamları hep göz
önüne gelir; acı günlerin yinelenmemesi, mutlu günlerde yaşamak için yeni
(927)

901 numaralı dipnota bakınız.
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güç edinilir. Özel günler birer sevinç günüdür. Topluca eğlenmek, sevin¬
mek, gülmek ulusların hakkı olduğu kadar görevidir de. Bu günlerde uluslar
için, kendi varlıklarını anlama fırsatı vardır. Başka günler çalışan, kişisel ya¬
şamın kaygıları ile uğraşan insanlar, "ulusal gün"de yüce ulusal kişilik ile en
yüksek düzeyde ilişki içinde olurlar. Yaşamsal dakikalarda örneğin bir hak¬
kını dinletmek için yükselecek olan "ulusal ruh" o gün kendini gösterir ve
âdeta bir sınav geçirir.

Yüksek eserler yaratmak isteyen şairler nasıl bir heyecana muhtaç iseler,
ulusların ruhunda da öyle bir "heyecan" yaşamalıdır; böyle özel günler, ulu¬
sal heyecanın gücünü karakter haline getiren idmanlardır. Ulusal günler, ge¬
çen olayların öyle canlı özetleridir ki, bu günlerde, güneş gibi batıp gözler¬

den kaybolmuş bir tarih yaşanır ve yaşanacak bir tarihten haber alınır.
Samimî görüştüğümüz, ulusumuzun dostu aydın bir Avrupalı, bir gün ba¬
na şöyle demişti:

"Sizin özel günleriniz pek azdır. İki dinsel bayramınız var, bir-ikiyi de geç¬

meyen ulusal günleriniz. Bunları da adamakıllı yaşatmıyorsunuz. Özel gün¬
lerinizin azlığı, bir kez, sizin çalışkan olmadığınızı gösteriyor; çünkü çok ça¬

lışanlar, kendileri için dinlenme günleri ararlar. İkinci olarak da, doğayı iyi
incelemediğinizi kanıtlar; bundan başka da, her zaman teslimiyet içinde ya¬

şadığınızın, her şeyi oluruna bıraktığınızın, ulusal yaşamınızda önemli anlar
geçirmediğinizin de kanıtıdır. Bunlar birer kusurdur; düzeltmelisiniz".
Bu sözlerin bazı yönlerine aklımın yettiği kadar yanıt verdim. Fakat doğru
yönlerinin çok olduğu da inkâr götürmez.

"Ulusal günleri yaşatmak hakkımız ve ödevimizdir" dedik. Tarihin bize

bağışladığı bu haktan yararlanmak ve bu ödevi yerine getirmek için, değişik

biçimlerdeki özel günlerimizi "saptamak" gerekir. İşte, tarihçilere ve gençle¬
re elverişli bir inceleme konusu.

Kürdlerin, bilinen dinsel özel günlerinden başka ulusal ve toplumsal ne gi¬
bi özel günleri vardır? Bunlar hangi tarihsel kaynaklardan çıkmış, hangi ka¬

nallardan akıp gelmiştir? Örneğin yılbaşının İranlıların Nevruzu ile ortak
olduğu anlaşılıyor; bu nedendir, ya da öyle midir? "Kawe Bayrağı"nın açıldı¬
ğı günün özel gün kabul edilmesi için Kawe'nin tarihçe Kürd olmasından

başka nedenler ve bu nedenlerden doğmuş sonuçlar yok mudur? "Kürdler
için toplumsal ve ulusal özel günler şunlardır, tarihsel kökleri ve nedenleri

de bunlardır" demeli, ortaya koymalıdır. Tarihsel bir ulus olmak bakımın¬
dan, özel günlerimizi bilmek görevimizdir. Kendimizi bilmek görevini şim¬
diye kadar ihmal ettik. Bu özel günlerimizi öğrenmek, bir de o günlerimizi

zamanlarında yaşatmak, kendimizi bilmenin yollarından biridir; "uygarlık
tarihimizin kökenleri"ne doğru da bir giriş, bir başlangıçtır.

736

-VI-

Demek istiyorum ki, özel günlerimizi belirleyelim ve onları ulusal yaşa¬
mımızda yaşatalım. Kendilerini pek az tanıyan ve başkalarına da az tanıtan
Kürdler de, tarihte ve günümüzde ne olduklarını öğrensinler.
Bu uzun sözün özünün özü şudur:

Kendimizi bilmeliyiz ve başkalarına bildirmeliyiz. Çünkü bu "kendimizi

tanıma ve başkalarına tanıtma", ulusal görevimizin değerini bilmek ve hak¬
kımızı başkalarına kabul ettirmek için bir çaredir; bu çare de, ulus olarak ya¬
şamamız için kesinlikle gereklidir.
Memduh Selimbegî

"MEM Û ZÎN'İN BASIMI DOLAYISIYLE
Kamu çıkarlarına ve yararlı hizmetlere yönelik amaçlarla çalışan kişilere
ve topluluklara yardım etmek, "ulusal görevler dizisi" içindedir. Bir ulus
yoktur ki yükselmeye dönük istek ve ümitlerini "örgüt"süz, ve bir örgüt
yoktur ki programını "ulus"suz olarak pratik alanına getirebilsin.

Başka bir deyişle, çağımız, kamu hizmetlerini fertlerden almış, örgütlere

bırakmıştır. Ancak örgütlerdir ki, bağırlarında taşıdıkları birçok fertlerin
örgütlenmiş, düzenli, birleşik çalışmalarıyle bu büyük işleri başarırlar. Fert¬

ler de, ancak ortaya koyacakları teşvik edici eserler ve işler, cömertçe sağlaya¬
cakları maddî ve manevî destekler oranında örgütlerin çalışmalarından ya¬
rarlanırlar.

Minnettarlıkla görüyorum ki Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemi¬
yeti, göreceği ilgiyi hiç hesaba katmadan ve karşılaşacağı güçlükleri önemse¬

meden, belirlenmiş amaç üzerinde durmadan çalışıyor. Üzerine aldığı gö¬
revler pek çok ve önemlidir. Bunlardan biri olan dil ve edebiyat sorunu, başhbaşına bir ağır iştir. Ben eminim ki bu işlerin ağırlığı, derneğin şevkini kıra¬
cak değil, azmini artıracaktır. Son zamanlarda giriştiği büyük bir iş, benim
bu dediklerimin ve bu derneğin çalışmalarının açık bir kanıtıdır:

Ünlü Mela Ehmedê Xanî'nin Kürd edebiyatında sonsuza dek üstün bir de¬
ğeri olan "Mem û Zîn" adındaki şaheserinin dernek tarafından, edebî değe¬

rine yaraşır önemli masraflar göze alınarak ve özel bir güzellik ile bastırıldı¬
ğının müjdesini aldım. Bu kitap, bir Kürd dilinin varlığını, hem de öyle yük¬
sek ve en mükemmel bir düzeyde varlığını kanıtlıyor; bu kanıtlama, yalnız

Kürdlerin iddiasından doğma değil, Doğu'yu bilen Avrupalı araştırmacıla¬
rın onaylaması ile de pekiştirilmiştir.(928)

(928)

"Doğu"dan maksat Doğu ülkeleridir.
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"Mem û Zîn" şimdiye kadar bütün Kürdistan'da ya hafızalarda ya da el¬
yazması bir-iki kitapta yaşadı. Bundan sonra ise, geleceğin kitap halinde ya¬

yınlanmış Kürd edebiyatı arasında sahip olduğu onur başköşesinde sonsuza

dek yaşayacaktır. "Mem û Zîn" hakkındaki edebî incelemeyi daha yetkili
zatlara bırakıyorum; yalnız, bu eseri yayınlayan gayretli girişimcilere min¬
nettarlığımı sunma hakkını anımsarken şunu söylemek isterim:
Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti teşvike istekli değil, fakat lâyıktır.

Büyükleri ve önderleri ne kadar çok, ne ölçüde yüksek beyinli kişiler olur¬

larsa olsunlar, gençlerine, gençlerinin çalışmalarına gerek duymadan yüksel¬
miş bir ulus görmüyoruz. Gençler çalışmaktan yılmazlar; çoğunlukla çalış¬
manın yolunu da büyük bir doğru görüşle belirlerler. İş, "gençlik gücü"ne
karşı çıkmak değil, yardım etmeye kalır; bu, aynı zamanda, yerine getirilme¬
si gerekli olan bir ulusal ödevdir de

Memduh Selimbegî

BİR TARİH OLAYI
GİRİŞ
Tarih olaylarının yayınlanıp eleştirilmesi için hiç olmazsa çeyrek yüzyıl¬
lık bir zamanın geçmesi gerektiği, tarih bilimince kabul edilmiş temel kural¬

lardandır. Ancak bu kuralı, olayları tarihleriyle birlikte kaydetmekle görevli
resmî devlet görevlilerince kaydedilmiş olaylara uygulamak doğru olabilir.
Aslında bu görevlilerin bile bilgi alanından uzak kalan, türlü söylentilerle ve
ağızdan ağıza dolaşan haberlerle karışık olan olaylar hakkında, gerçekleri
ortaya çıkarmak için ne kadar söylense ve yazılsa yararsız değildir.

Bu noktayı göz önüne alarak, herkesçe az-çok bilinen son "Bitlis Olayı"

hakkında birçok kişiyi dinleyerek toplamış olduğum notlarımı, tarihsel bir
hizmeti yerine getirmek düşüncesiyle, okuyucuların gözleri önüne sunar ve
hemen olayların tespitine geçerim:

OLAYLARIN ANLATILMASI

Bundan 6 yıl önce, Bitlis kasabası oldukça önemli bir çatışmaya sahne ol¬
muştu. Çatışanlar, Mela Selim(929) yönetiminde kasabaya saldıran Kürdler

ile, mahallî hükümet güçlerinden oluşmuştu. Olayın oluş şekli şöyle an¬
latılıyor:

Hizan ilçesi ile Karçikan, Şetek ve Sîmek nahiyelerinde Kürdler arasında
propaganda yapılmakta, örgüt kurulmakta ve silâh dağıtılmakta idi.Bu geliş¬
melerle ilgili olarak Xaçûkanh Süleyman Ağa, birkaç arkadaşı ile birlikte,
(929)
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Şetek Nahiye Müdürü tarafından silâh dağıtımı maddesinden dolayı tutuk¬
lanarak il merkezine gönderilmişlerdi. Bu konuda yapılan soruşturmanın
sonucu, Mela Selim'in merkeze getirilmesi gereğini gösteriyordu. Bu durum
Hizan Kaymakamına bildiriliyor ve Kaymakam, Mela Selim'i alıp Sîmek
nahiyesine götürüyor; oradan da 50 jandarmanın eşliğinde, il merkezine iki
saatlik uzaklıkta bulunan Alek'e kadar geliyorlar.

Jandarmaların çokluğunu gören Mela Selim, işin içinde bir olağanüstülük
olduğunu sezinleyince köylülere durumu bildiriyor ve köylüleri heyecana
sürükleyerek harekete teşvik ediyor. Başgösteren arbede üzerine 2-3 jandar¬

ma yaralanıyor ve Mela kurtarılıyor; oradan doğru, oturduğu Xumaç köyü¬
ne geliyor ve çevreye haberler göndererek, derhal açıkça hazırlıklara başlıyor
ve kendisine bağlı olanları toplayıp il merkezini tehdide kalkışıyor.

Sorunun fena bir renk ve şekil alacağını anlayan Bitlis Valisi, Mela'nın il
merkezine getirtilmesi ve bir uzlaşma sağlanarak sorunun çözülmesi için,

hükümet adına Mela'nın kayınbabası olan Kadiri şeyhlerinden Şeyh Nas-

reddin'i, halk adına da Küfrevîzade Şeyh Abdülhâhk Efendi,( 1) Müftü Efen¬
di ve tekkelerin yönetimiyle görevli Nakîb Efendi ile yörenin eşraf ve ilerigelenlerinden oluşan 10 kişilik bir özel heyet gönderiyor.

Heyet Xumaç'a varınca Seyyid Ali'yi de orada bulur. O gece heyet onuru¬

na bir çay ziyafeti yapılır ve sorun tartışılır. Heyet üyeleri, Mela'ya, başvur¬
duğu harekâttan vazgeçip hükümete boyun eğmesini, eğer kalkışmayı ve an¬

laşmazlığa düşmeyi zorunlu kılan nedenler var ise, bu nedenleri belirli istek¬
ler şeklinde hükümete bildirmesini anlatarak, kendilerinin de bundan yana
olduklarını eklerler. Seyyid Ali de heyetin görüşünü destekleyerek, Mela Se-

lim'e, fikrinden vazgeçmesini ve giriçimlerinin temelsiz, boş olduğunu söy¬
ler ve daha da ileri giderek memnunsuzluğunu şu sözlerle belirtir:

—Hoca, ne yapıyorsun! İp benim boğazıma girer!
Ne var ki bütün bu açıklamalar ve sözler, Hoca'nın sabit fikri üzerinde hiç
bir etki bırakmaz. Mela Selim, arzusundan hiç bir şekilde vazgeçmeyeceğini
anlatmak için şu karşılığı verir:

—Vali Bitlis'te ne duruyor! İşte Musa Bey bize vali!(930)
Bu sırada dışarda toplanmış olan kalabalık arasında, "Kürdler üzerine iki
top ve iki tabur asker sevkedileceği" söylentisi yayılınca, ortalığı heyecan

kaplar ve heyete karşı saldırıya geçilmek bile istenir; ancak Seyyid Ali buna
engel olur. Heyet döndüğü gibi, Seyyid Ali de Mela Selim ile birlikte Bitlis'e
gelir; değişik yerlerde misafir olarak otururlar. Fakat Mela Selim, sorunun
bu türlü bir çözüm yolu ile kapanmasını istememiş ya da hükümete güvene-

memiş olacak ki, bekleyiş ve heyecan içinde bulunan Kürdlere seslenen bir
mektup yazarak gönderir ve bu mektubunda, Seyyid Ali'nin asıldığından,

(1)

Adı geçen, Rusların Bitlis'i son işgal ettikleri o baklenmedik gece, kaçma utancını onu¬
runa yediremediği için, tek başına pek yiğitçe bir şekilde sokak çarpışmaları yapmış ve

cephanesi tükendikten sonra da şehit düşmüştür. Aynı şekilde hareket etmiş olan öbür
kişiler de aynı akıbete uğramışlardır.
(930)
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kendisinin de asılmak üzere olduğundan sözeder. Söylentilere göre bu mek¬
tup, kasabayı çevreleyen karakollar tarafından ele geçirilip alıkonur.
Vali, sinirleri yatıştırmak ve kuşkuları gidermek için o gece Seyyid Ali'yi
tekrar Hizan 'a gönderir; arkası sıra Mela da döner. Bunun üzerine Şeyh Şe-

habeddin de Xumaç'a gelir. Sağlam kaynaklara dayanılarak belirtildiğine gö¬
re orada, Mela'nın ısrarı üzerine, Valiye, Şeyh Şehabeddin'in mührü ile mü¬

hürlenen ve tehditler içeren bir mektup yazılarak, Feqî Mistefa aracıhğıyle
gönderilir.
Bu mektup üzerine, o zamana kadar uzlaşıcı davranan Vali, güce gereksin¬
me olduğunu hisseder, ve daha önce silâhlı güç isteyip de Mela'nın kasabaya

gelişi üzerine bunun ertelenmesini istemiş iken, yeniden güç gönderilmesini

ister. Ancak bu tavır, Van Valisi Tahsin Bey ve İstanbul'daki o zamanın yöne¬
ticileri üzerinde olumsuz bir etki bırakır ve Vali görevden alınarak yerine Si¬
irt Mutasarrıfı Mustafa Abdulhâlık Bey atanır.(931)
(Devamı var)

Law Reşîd

GOZ HEKİMİ
DOKTOR HÂMİD SAKİR
Adı geçen, her çeşit göz hastalıklarını tedavi edip, gereken göz ameliyatlarını
başarıyle yapar ve fennî gözlükler dahi belirler. Her gün Eminönü'nde tram¬

vay durağındaki Hüseyin Hüsnü Eczanesinde bulunur.

*

Çalışma arkadaşınız "Kurdistan" dergisinin 5'inci sayısı da yayınlanmıştır.
Birçok seçkin yazıları içeren adı geçen dergiyi saygıdeğer okuyuculara tavsi¬
ye ederiz.

(931)
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GAZINDEK

Ji min ra dibêjin ku "bi Kurdî nivîsar binivîse". Li ser kîjan ziman? Zimanê Kurdî ne yek e ku. . . Xelkê Silêmanîyê zimanê Hekarîyan nizane; Dumilî Kurmancî nizanin; çewtê vê yekê jî rast e Ez û hemî Kurd, em dixwazin

ku yek zimanekî me hebe, her kes bi wî zimanî bixwîne û binivîse Ev kar
jî li ser milê ciwanên Kurdan maye; bila ew bixebitin.
Ez'ê li vir ji birayên xwe yên Kurd hin gazincan bikim:
Gelî biran!

Ji 400 salî zêdetir e ku me dewlet û selteneta xwe winda kirîye û me di bine
destê xelkê da xulamî kirîye Bav û kalen me, can û mal û zarûk û ciwan û

xwîn û xweydana xwe di ber xelkê da xerc û winda kirine; bi mal û diravên
xwe zarûkên xelkê mezin kirine; lê zarûkên xwe şivan, cotkar û nezan hîştine û ji xelkê ra wek xulaman, wek qurbanan şandine Ne ku tenê cîranên me,

lê fileyên ku li ber destê me û di binê konên me da bûbûn mirov û bi nan û
ava me mezin bûbûn, şev û roj xebitîn; ciwanên x\ve bi ser welatan ra şandin

û ew gîhandin, kirin xwedî sen'et û xwedî ticaret; paşê jî e\v vegerandin û li
ber çavên me gorra me bi wan dan kolan.

Li gora wan me çavê x\ve bi desmaleka zexm girêda; me dest û lingên xwe

li zincîran xistin û me zimanê xwe jêkir. Xwîyên Kurdan winda bûn. Me ji
hev ra çavê x\ve vekir û me bi qirika hev girt; me pêsîr û lingên hev kişandin;
me kerîyên pezê hev birr kirin; me mal û milkê hev talan kir.

Aha îro roj jî em rûreş û destevala man. Elbet kes li me xwedîtî nake
Ez dixwazim ku em \van rojen reş û tarî ji bîr bikin; em hişê xwe li serê xwe
bigirin; em jibo neteweyê xwe, jibo axa xwe û zarûkên xwe bixebitin. Ji me
ra fesadî û mizawirî ne lazim e xwendin û zanîn û nivîsîn lazim e

Ez dixwazim ku her mirovekî Kurd birayê xwe yê dî nas bike; gişt li ser hev
bibezin; hinek bi canê xwe, hinek bi malê xwe, hinek bi ziman û zanîna xwe
ji neteweyê xwe yê dîl ra alîkarî bikin; û Kurd hemî bi deste hev bigirin.

Di şer da neteweyê me, Kurdistana me, ji bil başîyê çi nedît ku!. . Di sînga
wê da birîneka kûr vebû. Nuha jî ew bi wê birîna xwe dinale Ne mirovek dikare wê birine xweş bike, ne jî bîst mirov dikarin. Ez dixwazim ku hemî pîr
û ciwanên Kurdan li ser birîndarê xwe bibezin û her kes bi destê xwe wê biri¬

ne bipêçe Çavê dinê li wir e Xwedê neke, paşê ew'ê ji destê me here; em jî,
zarûkên me jî, Kurdistana me jî dê gişt winda bibin.

Ez ji xîret û mêranî û merdîtîya Kurdan guman nakim. Lê bele, kese ku ne-

teweyê min ji xewa kûr rake jî tüne Aha ev kare giring, "Civata Bilindîya
Kurdistanê", "Jîn", "Kurdistan" û ciwanên wan girtine destê xwe(932)

(932)

Li jêrenota 910'an binerin.
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Gelî Kurdan!
Ez gazî û hewar dikim û dibêjim ku:

Rîya ku em heta nuha lê çûn, pêşîya wê tarî ye Me, we, giştan ev yek bi çavê
xwe dît. Vegerin, vegerin! Ji wê rîya xwar, ji wê rîya çepîyê û mirine vegerin!
Ji me ra hevgirtin pêwîst e Birano, îbret bigirin!
3 Nîsan 335(1919)

Kurdîyê Siwêrekî(933)

(933)
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KÜRDÇE KISMI
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Necm-i İstikbal Matbaası

"MEM Û ZÎN"İN TAB'I HİTAM BULDU(*)
Mela Ehmedê Xanî hazretlerinin Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemi¬
yeti tarafından öteden beri tab'ettirilmekte bulunan "Mem û Zîn" namındaki kitabı, yakında saha-i intişara çıkacaktır. "Mem û Zîn", cemiyetin neş¬

redeceği külliyatın birinci kitabıdır. İstanbul'da kâğıd fiatının ve tertib masa¬
rifinin pek yüksek olmasına rağmen, "Mem û Zîn" mevcud kâğıdların en
iyisine ve pek nefîs surette tab'ettirilmiştir. Cemiyet hiç bir menfaat-i maddi¬
ye gözetmeyerek, yalnız Kürd edebiyat ve irfanına hizmet etmek istediğin¬

den, bu kadar masarıf-ı azîme ile meydana gelen bu kitaba, idarehaneden
alınmak şartıyle 50, ve taşraya taahhüdlü olarak posta ile gönderilmek üzre

60 kuruş fiat konulmuştur. Kitabın aded-i tab'ı pek az olduğundan, en evvel
Kürdistan'daki kari'lerin arzularını is'af etmeyi istiyoruz. Arzu edenlerin

idarehaneye müracaat etmeleri ve taşradakilerin de kitab bedelini posta ile
nakden göndermeleri lâzımdır.

TEB'A "MEM Û ZÎN"Ê TEMAM BÛ(î:-)
"Mem û Zîn"a Mela Ehmedê Xanî, di sûretekê nefîs da hatîye tebi'kirin.

Her kese arzuya xwendin û kirîna wê biket, ji îro paşê di îdarexana me da
"50", jibo xaricê ji İstanbul digel mesarifa postê "60" quriş e

EMRAZ-I CİLDİYE VE EFRENCİYE MÜTEHASSISI

DOKTOR ŞÜKRÜ MEHMED BEY
Hemşehrilerimizden Doktor Şükrü Mehmed Bey, pazardan maada her gün
sabahtan akşama kadar Galatasaray Mektebi karşısında Hıristaki ve nam-ı
diğerle Said Paşa Hanındaki muayenehanesinde hastaları kabul ve en mü¬
kemmel usullerle tedavi eder.
Telefon: Beyoğlu, 1812

ELEM ÇİÇEKLERİ
Bitlis'te kadîmden beri neşr-i irfan ile mâruf Hizanî ailesinin ahfadından
hemşehrimiz Kemal Fevzi Bey 'in ahîren bu namda 95 sahifelik bir mecmua-i
eş'arı intişar etti. İnce ve zarif hislerin mahsulü olan bu güzel mecmuayı
kariîn-i kirama bilhassa tavsiye ederiz.
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İÇTİMAİYAT

KÜRDLÜKTE TERAKKÎ CEREYANLARI^)
"Jîn"in on dördüncü nüshasındaki "Kürd Hanımı" makalesini okuyan
arkadaşlarımdan birisi dedi ki: "Kürd hanımı hakikaten iyi tedkik edilmiş,

evsaf-ı mümeyyizesi iyi gösterilmiş. Yalnız, Kürd hanımındaki evsaf ve mezayânın mükteseb olmadığını, hüdayînâbit bir surette yetiştiğini îma etmek
istiyorsun zannederim. Eğer öyle ise düşüncen doğrudur; Kürdlerin ne iyi¬

likleri, ne kötülükleri varsa hep kendilerine aiddir. Bunların daha iyi bir hale
getirilmesi için ne düşünüyorsun?"

Arkadaşımın sözleri şayan-ı nazardır. Zannımca demek istiyorlar ki, mil¬
letin seciyesinde meknuz hasaili medrûk ve meş'ûr bir kuvvet yapmalı ve nakaisi izale ile, yerine asri fazaili ikame etmeli.

Ben, sevgili arkadaşımın ifadâtına bu mânayı veriyorum; buna göre de mü¬
talâa yürüteceğim:

Son zamanlarda İstanbul'un Türkçe gazete ve risaleleri de mühim bir me¬
sele ile iştigal ediyorlar; kadınların erkekler gibi tahsil-i marifet edip edeme¬
yeceğinden başlayarak devam eden bu yazılarda, Müslümanların teceddüdperveranê

bir program

dahilinde asrîleşmeleri

fikirleri

de

mündemiç

bulunuyor.
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[2jBu makalemde bu bahislere dair biraz söz söylemeyi faydalı görüyo¬
rum; ta ki Kürdler de, Müslüman olmak haysiyetiyle bu mebahis-i fikriye ve
içtimaiye üzerinde kendi hakk-ı tefekkür ve mütalâalarını istimal etmiş ol¬

sunlar. Temennî ederim ki daha birçok gençler ve münevverlerimiz, buna
dair olan fikirlerini "Jîn" sahifelerine tevdi ederler de, Kürdler için "Mesaî-i

içtimaiye Programı"nın esasâtı hazırlanmış olur. Yoksa bu muazzam mebhas, bir-iki kalemin iki-üç defa yazıp çizmesiyle halledilecek şey değildir.
Bahse girmezden evvel, bir noktayı herkes nazarında tesbit etmek isterim:

Ben şahsen, dinin efrad ve hey'ât-ı içtimaiye için lüzum-ı kat'îsine ve onla¬
rın dine olan ihtiyaçlarına o derece kailim ki, bence bir insan havasız, susuz,
ekmeksiz yaşayamayacağı gibi, "din"siz de hakk-ı hayata malik olamaz; ba¬

husus bu din Fahrulenbiya'nın din-i ekmeli olursa. .(934) Bu fikri benden
evvel düşünen ve ilân eden yüz binlerce âlim ve mütefekkir de vardır. "Ruh¬
suz insan olamayacağı gibi, dinsiz de hayat olamaz" umdesini kabul ve ilân
ettikten

sonra

terakkîye,

teceddüde,

tekâmüle

müteallik

fikirlerimizi

serdedelim:

Şübheden azadedir ki en dindar insanlar arasında bile, dinin —esasa taalluk
etmeyen— suret-i telâkkîsi değişir. Her sofî, her mütedeyyin, her müttakî in¬

san dinden aynı mânayı, aynı maksadı istihraç etmez. Tarikat-ı Nakşibendiye, tarikat-ı Kadiriye, tarikat-ı Rufaiye ve . .ilh. ile turuk-ı tasavvufiyenin di¬

ğer esnafı ve mezahib-i Sünniye ve Şiiye ve daha birçok şuubât-ı mezhebiye,
bunlar hep, esas haricinde kalan ahkâm-ı taliye-i diniyeyi başka başka tefsir
etmekten münbais büyük-küçük ihtilâflardır. Dinin ahkâmında böyle olun¬

ca, bir din mensupları arasında "terakkî"ye verilen mâna, terakkiden bekle¬
nilen fayda, terakkînin eşkâl-ı tatbikiyesi, terakkinin gayesi hakkında ihti-

lâf-ı fikir ve nazar bulunması, bitarîkilevlâ mümkün ve caizdir.
Şurası da kat'îdir ki dindar, sofî, şeyh, hoca, şehirli, köylü, mektebli, çiftçi,

herkes terakkî [3] ve tekâmül etmek lüzumunda ekseriyetle müttefiktirler;
fakat tatbikata girildiğinde o derece müşevveş bir muhalefet hâsıl olur ki,
hatta terakkînin nasıl olacağından, terakkînin niçin istenildiğinden bile gaf¬
let veya tegafül edenler görülür; zavallı "terakkî" ve mübarek "din" de, birta¬
kım asılsız, sathî şekillere ve cahilane nazariyelere kurban edilir.
Bari dini kalkan edenler, dinin künh-ü gayesini bilseler; bari o terakkîye

meftun olanlar, terakkînin maksadını anlasalar! Dinden bahsedenler içinde,
kravat ve yaka takanları ve bıyık kesenleri tekfîr edenler gördüm ki, yirmi
dört saat meyhaneden çıkmazlar ve yüzlerce insanların kendi emekleriyle,
alınlarının terleriyle kazandıkları, tüyü bitmemiş zavallı çocukların rızkla¬

rına tahsis ettikleri semerât-ı mesaîyi bir hazz-i derûnî ile keselerine çekerler.

(934)

Fahrulenbiya: "Peygamberlerin övündüğü, kıvanç duyduğu kimse" anlamına gelen

bu sözcük, İslâm Peygamberi Hz. Muhammed için kullanılan bir unvandır.
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Keza, hayatının on beş senesini medresede geçirenler ve post-ı tarikate nam-

zed olanlar gördüm ki, rüşveti istihlâl ve behre-i ilmîyi millet-i mâsumenin
keselerini boşaltmaya alet telâkki ederler.

Terakkîden bahsedenleri gördüm ki, "el-avam k'el-hevam" (935) diyerek,

bir hammal ile görüşmeyi ve bir köylünün derdini dinlemeyi tenezzül ve bü¬
tün ananât-ı milliyeyi inkâr veya her ırkdaşını istihfaf etmeyi terakkî muktazası sayarlar.

Halbuki ne din, meselâ başkalarının ked-i yeminleriyle kursak doldurmak
veya ilmi vasıta-i teseül etmektir; ne de terakkî, köylüden, hammaldan, köy¬

den kaçmak yahut milletin her türlü muhteremâtını istihfaf eylemektir. Din

ve terakkî, birbirleriyle el-ele vererek milletin ruhuna girmelidirler. Zaten
din, terakkîden başka ne demektir ki!. . Dini ve terakkîyi yanlış anlamak ve¬
ya bilerek yanlış göstermek, işte böyle kebairden günah ve hataları işlemeye
saik ve milletin zararına müncer olur.

Her devirde, her millette az-çok teceddüd ve terakkî aleyhdarlığı görül¬
müştür. Tarihin en kadîm devirlerinden yakın zamanlara kadar, bunun için
türlü türlü misaller bulup zikredebiliriz.

Din muhafızlığını daima kendilerine hasredenlerle, her şeyde millet namı¬
na idare-i kelâm hakkını kendilerinde görenlerdir ki bu aleyhdarlığı sanat ve

iş [4] edinmişlerdir. Onların bu fikir ve harekete temessük etmelerinde
endişe-i menfaatten başka bir sebeb yoktur. Bu bahiste hulûs-ı ictihad veya
sevk-i kanaatle müteharrik olanları tarih, ender kabilinden kaydediyor.
Kitle-i nâsın hiç bir vakitte kendiliğinden terakkî ve teceddüd aleyhine yürü¬
düğü görülmemiştir. Nâs, alelekser en evvel kendisine müracaat edenin ve en

ziyade kendisine —herhangi bir sebebden— havf telkin eyleyenindir. Bu
tabaka-i nâsı tahrik edenler, terakkînin teessüsünden menfaaten mutazarrır

olanlardır. Onlar muhtelif renk ve şekilde bir sürü mütegallibedir ki, "hal¬
kın gözleri açılırsa kendilerine kulluk edenler kalmayacağından, ve hiç bir
zahmet çekmeden kazanılan servet-ü saltanatlarının berhava olacağından

korkarlar". (1) Garibdir ki kitle-i nâsı ızlal-ü ığra edenler, her vakit samimî,
teceddüde tarafdar, halkın hukukunu düşünür görünerek, O'nun cehaletine
acımakla beraber terakkilerine engel olurlar. Keza, her vakit vaki olmuştur
ki, neden sonra kendi hareketlerinin cezasını çeken ve netaicinden müşteki
olan, yine zümre-i halk kendisidir.

Tarihte terakkîyi, teceddüdü gürültüsüz ve müşkilâtsız kabul eden millet¬

ler görüyoruz. Bunlarda kitle-i milliyeye hakim olan erkân-ı nafize, ya kendi
şahıslarına ya haleflerine aid menafi-i âtiyeyi derpiş ettikleri yahut cidden

(935)

Arapça olan bu sözün anlamı şudur: "Halkın alt tabakalarından olan insanlar, böcek¬
ler gibidir".

(1)

Bu hakikati ilk defa bir Kürd köylüsü bana başka bir ifade ile söylemiştir. Daha aşağı¬
larda onun ifadesini zikredeceğim.
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hâlis bir muhabbet-i milliye saikasıyle mütehassis oldukları için terakkî cere¬
yanlarına muhalefet değil, teslim-i nefs ve bazen teşvik etmişlerdir. Bu misillu erkân, artık o milletlerin "âbâ-i saadet"i mertebe-i bülendine İrka, ve madameddeveran hayr-ü şükranla yâd olunurlar.
Daima pek küçük bir ekalliyetin dimağında, hatta çok kere bir dimağda

doğan terakkî cereyanları her vakit kolayca akıp gitmezler. Bunun için de bi¬
raz tarihe bakalım:

Hazreti İsa(a. s.) (936) o zamanın "din-i hakk"ını ilân ederken kaç kişiyi
kendisine tarafdar buldu ve akıbeti ne oldu! Hazreti Muhammed [5] (s. a.)
(937) ne kadar mevania ve müşkilâta hedef oldu ve ilk zamanlar şahs-ı müba-

reki ve meslek-i celili aleyhinde ne kadar muarızlar vardı! Mütekaddimîn-i

ulema-i İslâmiyeden kaç zat, hayatlarında mazhar-ı tasvib olabildi ve ne ka¬
darının ancak irtihallerinden sonra kıymetleri bilindi! İseviyetin edvar-ı teceddüdündeki teşevvüşât, meselâ Engizisyon icraatı, Avrupa'nın o asırda u-

yanıklığa istidad göstermesi ve bu uyanıklığından limenfaatin zarar görecek
olan sınıf-ı ruhbanın endişesi neticesi değil mi idi! Protestanlığı düşünen biriki mütefekkir nelere mâruz kalmadılar!(938)

Osmanlı tarihinin son terakkî cereyanlarında, Sultan Selim-i Salis, Sultan
Mahmud devrindeki kıyamlar hangi saiklerle olmuştu! Millete terakkî lezaizini tattırmak isteyen kaç kişi idi ve bu fikirlerini ne derece ifşa edebiliyorlar¬

dı! Bugün hocalarımıza, ulemamıza kadar hulul eden fes, kolalı yaka, kravat,
dar pantalon, o vakit için yegâne sebeb-i tekfir değil mi idi!

Tarihten biraz behreyab olanlar, terakkînin her yerde az-çok birbirine
benzeyen safhaları olduğunu bilirler. Benim bu misalleri îraddan maksadım
da, içtimaiyatın kavaid-i umumiyesini emsile-i tarihiye ile teyid ve Kürdlük
hayatına tatbikan zemin-i mütalâa etmektir.

Asrîleşmek mecburiyetinde olan Kürdlük de, bu kavaid-i umumiyeden ta¬

biî hariç kalamaz. O da bazı levazım-ı medeniyeyi kabul ederken, şübhesiz
ya hırs-ı menfaatten, ya gafletten mütevellid mümanaatlara uğrayacaktır ve

bu emelinde en ziyade âmil ve faal olan uzuvlarından ister-istemez kurban
verecektir. Ancak, bu kavaid ne kadar umumî olsa, her milletin tabiat ve seci¬
yesine göre ayrıca duçar-ı tebeddül olur ki bu da tabiîdir.

İstanbul'dan uzak kaldığım dört senenin hemen bir buçuk senesini muh¬
telif muhitlerin Kürdleri içinde geçirdim, ki bu, bana şu kanaatleri verdi:

(936)

Bu iki harf Arapçadaki "aleyhisselâm" sözünün kısaltılmış şeklidir; bu sözün anlamı

(937)

Buradaki iki harf Arapçadaki "Sallallahu aleyhi ve sellem" sözünün kısaltılmışıdır; bu

(938)

Bu cümledeki "mütefekkir" sözcüğü derginin aslında "fikir" olarak çıkmıştır. Ancak

da "selâm O'nun üzerine olsun" demektir.
sözün anlamı ise, "Allah O'nun üzerine salat ve selâm getirsin" demektir.

bunun bir dizgi yanlışlığı sonucu böyle çıktığı açıktır. Çünkü Protestanlığı düşünen
fikir değil, o fikre sahip olan "mütefekkir", yani "düşünür"dür. Bu nedenle biz, sözcü¬
ğün doğru biçimi olan "mütefekkir" yazdık.
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Kürd "taassub-ı cahilâne"ye bigâne, fakat "itikad-ı müdrikâne"ye sahibdir;
buna müftehirim. Keza, Kürdler, asrın ihtiyacâtını tamamen takdir ve icabâtını telakkî-i |6] bilkabul etmişlerdir; buna müteşekkirim.
Muhtelif yerlerde, muhtelif zamanlarda bana şu mealde pek çok sözler söy¬
leyen Kürdler oldu:

"Efendi, okumak bilmeyen adam hiç bir şeye yaramazmış; hayvandan ne
farkı var ki! Okumak bilseydik bir jandarma parçası gelip bizi istediği gibi
soyup gidemezdi".

Ya, otomobili gören bir Kürd, "efendi, vallahi şimdi dünyadan hiç haberi¬
miz olmadığını anladım. Biz bir çift öküzle yük taşıyacağız diye neler çeki¬

yoruz; canımız çıkıyor, öküzümüz ölüyor, ağlıyoruz. Öküzün etine mi, ça¬
rık yaptığımız derisine mi acırsın? Herif hiç zahmetsiz, atsız, öküzsüz, iste¬
diğini götürüyor".

Ve tayyareyi gören bir Kürd, "adamoğlu neler yaparmış! Bunları icad eden¬
lere insan derlerse ya bize ne demeli? Biz doğru yolda yürümeyi bilmiyoruz,
onlar göklerde uçuyorlar. Efendi, biz ne vakit böyle olacağız?"

"Sebebkârın gözü kör olsun; bizi vaktinde okutmadı, şimdi koyun sürüsü

gibi ne derlerse boyun eğiyoruz. Oğlum okusun, benim gibi kalmasın de¬
dim. Şehirde bir bildik vardı; onunla konuştum; oğlumu mektebe verecekti.
Uşağı gönderdim; şehirde beş-on gün kaldı, biraz da okudu. Bizim ağa razı

olmadı; 'ille okutmayacaksın, köye getireceksin' dedi. Ben de getirdim; ço¬
cuk da adam olmadı".

"Bizim köyün hocasını da akıllı bir şey bilirdik, okumuş diye riayet eder¬
dik. Geçende buraya senin gibi bir efendi geldi, dine dair ne kadar sual sordu
ise hiç birisine cevab veremedi. Köylü toplandık, şehirden adamakıllı bir
imam getirmeye karar verdik. İnsan okursa tam okumalı. Efendi, büyükle¬
rin bize baktığı da yok ki. . . Bize ne dediler de yapmadık? Neden bizim gö¬
zümüzü açmıyorlar?(939) Çünkü işlerine öyle geliyor. Okumuş olanlar açık
gözlü olur, söz söylemek bilir, değil mi!"

Bende bir gazete göa-n Kürd, "efendi, o Osmanlıca mı yazıyor? Ne çıkar!
Bizim de böyle yazılarımız, kitablanmız olmalı ki okunduğu vakit anlaya¬

lım. O şey Osmanlıca bilenlere mahsus. Kürdlerinki nerede? Sizin gibi efen¬
diler de Kürdlere mahsus böyle şeyler yapsanız ne olur!"

\7\ İşte size, görüp dinlediğim insanların gizli enînlerinden binlerde biri.

Bundan şu netice çıkıyor ki, Kürdler derdlerini anlamışlar, lüzum-ı terakkî¬
yi teslim etmişlerdir. Hasta var ki hastalığının vücuduna inanmaz ve tabibin

vasayâsına aldırmaz. Hasta var ki hastalığını anlar, doktorun her dediğine

müraatkâr olur; böyle hastalar kurtulmuş sayılırlar. İşte Kürdler bu türlü¬
dür. Avrupa ve Amerika'dan doğan bugünkü cihanşümul kudretlerin esrarı¬

nı anlıyoruz ve artık o taraflardan gelen hava cereyanlarının bad-ı sümûm de¬
ğil, nesîm-i hayat olduğunu biliyoruz.

(939)

Buradaki "açmıyorlar" sözcüğü derginin aslında "açıyorlar" şeklinde çıkmıştır. An¬

cak bunun bir dizgi yanlışlığı sonucu olarak böyle çıktığı ortadadır. Bu nedenle biz
sözcüğün doğru şekli olan "açmıyorlar" yazdık.
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Bugünkü terakkiyât-ı medeniyeyi kabule zihniyeti, zihniyet-i diniye ve
fikriyesi bu kadar müsaadebahş olan bu milletin bir de istidad-ı fıtrîsini
araştıralım:

Bunun için mücerredâttan bahsetmektense maddî misaller getirmek daha

faydalı değil mi! Ben bu misalleri, bugün İstanbul'un her türlü mekteblerinde sıralar işgal eden Kürd talebesinde ve Avrupa'yı görmüş, oralarda tenev¬
vür ve tekemmül etmiş Kürd gençlerinde baliğan ma belağ(940) buluyorum.
O talebenin ve bu gençlerin hiç bir yerde emsalinden geri kalmamaları,

Kürd'ün muhît bir istidad ve kabiliyet-i dimağıyesi bulunduğuna delil-i kâfi¬
dir. Bundan başka, Kürdlerin nasıl bir sanatkâr ruhuna malik olduklarını,
Amerika'nın ötesinde-berisinde yaşadıktan sonra zengin ve sanatkâr olarak,
birer salahiyetdar sıfatıyle memleketlerine dönen Kürdler isbat ederler. Ben
bunlardan kaç tanesini gözümle gördüm; onlar bana, en şayan-ı hürmet bir
insan-ı mükemmel hissini telâkki ettiler.(941)

İşte kanaatimce ityan eyliyorum ki Kürdler, en yüksek bir medeniyeti ka¬
bule ve en mu'dal bir tekâmülü temessüle, nisbeten daha az bir zamanda ve
daha gayri müsaid şerait içinde müstaiddir.

Mensub oldukları dinin bînihaye ve ebedpeyma iyilikleri ve faziletleriyle
beraber, Müslümanlar, bugün galib gelen ve galiba yaşayacak olan bir me¬
deniyetin karşısında muhayyer bırakılmışlardır. Rıza ve taleb-i zatîleriyle

kabul etmeyen milletlere kendini cebir |8| ve kalır ile kabul ettirmek, bu
medeniyetin bir hassasıdır.

Bu medeniyet, bilmiş olalım ki Müslümanlığa yabancı bir medeniyet
bazılarının yalandan dedikleri gibi bir Hristiyan medeniyeti— değildir;

esasen bize munis menbalardan gelen ve zaman ile hayat-ı insaniyeye uydu¬
rulan bir medeniyettir.

Bu

medeniyet,

bizi

dinimizde

lâkaydîye değil,

ahkâm-ı esasiye-i mübarekesine daha kuvvetle riayete sevkedecektir. Bilmeli¬
yiz ki bu medeniyeti kabul etmezsek, Allah'ın ve Peygamber'in asırlardan

beri bize vediası olan bu mukaddes müesseseyi bilakis metruk ve mehcur bı¬
rakmış oluruz. Düşünmeliyiz ki dinin gayesi, dünyevî ve uhrevî saadettir ve

dolayısıyle de dinin itilâsıdır. Dinin itilâsı, saliklerinin itilâsıdır. Biz bu hali¬
mizle her gün ezilmeye mahkûm ve küçülmeye meyyal olursak, ne dünyevî
ve uhrevî saadete, ne de kendimizin ve dinimizin itilâsına hadim olabiliriz.
Kuvvetli olmak için bu medeniyet bir çare ve zaaftan kurtulmaya çalışma¬
yanlar için de en müdhiş bir dâhiyedir.
Zaten ister-istemez değişeceğiz. On sene evvelki malumatımız bugün için

kâfi gelmezse, on sene evvelki kıyafetimiz bugün başka şekle girerse, üç yüz
sene evvelki kafada ve kıyafette kalmak veya kalmak için inad etmek nasıl

mümkün olur! Kurdistan 'dan kafilelerle İstanbul'a dökülen Kürdler, mem¬
leketlerinden getirilmiş hangi kıyafeti veya hangi acemi zihniyeti saklıyor¬
lar! Kıyafetlerini değiştiren ve zihniyetlerini tekemmül ettiren bu Kürdlerin,

(940)

Baliğan ma belağ: Arapça olan ve Osmanlıcada bir deyim olarak kullanılan bu sözün

(941)

Doğrusu "verdiler" demek olan "telkin ettiler" olmalıdır.

anlamı, "bir hayli, epeyce, bol miktarda" demektir.
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memleketteki baba, kardeş ve hemşehrilerinden neleri noksandır! Onlardan
dindarlıkça ve milliyetçe geri kalır nereleri vardır!

Binaenaleyh ben bu medeniyeti, "zamanın maddî ve mânevi şerait-i haya-

tiyesine uymak" diye tarif ederim. Biz de kendimizi bu şeraite uydurmak
mecburiyetindeyiz. Aksî takdirde, bu seylabe-i medeniyeti durdurmak iste¬
yenler, onun dalgaları önünde sürüklenmeye mahkûmdürler.

Millî ruhumuzda her türlü tekâmülü tekabbül ve temessüle en müsaid su¬
rette meknuz olan istidadımızı boş boşuna saklarsak, başka milletlerin onu
kendi menfaatlerine hizmetkâr etmelerinden korkalım. Ancak, secaya-i ta-

biiyemizi

meş'ûr

|9|

bir

mertebeye

ıs 'ad ettiğimiz gün, kudretimizin

mertebe-i bâlâterînini göreceğiz.

Avrupa ve Amerika terakkiyât-ı medeniyesini kabul ve tatbik etmek, Kürd
için hiç de çetin ve yabancı işlerden değildir. Onun için, bugün dünyaya şan¬

larını dağıtan ve mukadderât-ı âlemi tanzim kemal-ü kudretini gösteren bü¬
yük milletlerin yetişmiş oldukları gayeye göz dikmekten de kendimizi
alamayız.

Kürd milleti yalnız kendi sun'ü taksimle değil, tarihin ve muhtelif esbab-ı
tarihiyenin de sevk-i şeametiyle pek gec takdir edebildiği levazım-ı asriyeyi

olduğu gibi telâkkî-i bilkabuİ etmiş, hatta o nuranî şehrahda yürümeye baş¬
lamıştır denilebilir. Kürdlerin marbutiyet-i mârufe-i diniyeleri, kendilerini
şehrah-ı terakkide teşvik edecek en birinci sebeb de olabilir. Elverir ki, din¬
darlık kisvesi altında mukadderât-ı millete hakim olmak dâiyesinde bulu¬
nanların —tekrar ediyorum— yalnız ve yalnız hırs-ı menfaatten doğan mü¬

manaatlarına mâruz kalınmasın. Mamafih, devamsız ve zayıf bir muhalefet¬
ten

ibaret

olacak

olan

bu

harekketin

de

bizzat

sahihlerine

zararı

dokunmaktan başka bir netice hâsıl etmek imkânı yoktur.

Çünkü Kürd kitle-i milliyesi, hakikati ve hakkı anlamıştır. Kürd'ün bir
"itikad-ı müdrikâne"ye malik olduğunu yukarılarda söylemiştim. Bu hassa,
kademe-i tekâmülü olan kavi bir "idrak-i mu'takıdane veya dindarane" mer¬

tebesine suud ettiği gün, "Kürd" cehaletten, esir yaşamak ve esir olmaktan,
hakkını kaptırmaktan kurtulmuş, şehrah-ı ikbalde çok yol almış demektir.

Bu âtinin çok uzak olmadığına müminlerdenim. İşte o vakit, Kürdlerin

mükteseb hiç bir iyiliği olmadığını söyleyen arkadaşım, evet bizzat arkada¬
şım da, ortada hakkını, vazifesini müdrik, fazilete, insaniyete hadim bir mil¬
let görecektir.

Gençler, Kürd münevverleri! Bu gaye-i tekâmül mefkuremiz ve —Kemal
Fevzi'nin tabiriyle söyleyelim— yürüyeceğimiz "uzun ve dikenli yollarda
ölümle ve haksızlıklarla güleşirken", "Hak" da muinimiz olsun.(942)
14 Nisan

Memduh Selimbegî

(942)

Hak: Tann'nın bir adı olan bu sözcük, aynı zamanda haklılık, haklı olma, tüze, ger¬
çek, hakkaniyet, adalet, doğruluk anlamlarına da gelir.
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do] BİR HİKÂYE-İ TARİH(*)
-GEÇEN NÜSHADAN MÂBÂD VE HİTAM-

O vakit hükümet mehafiliyle temasda bulunan Ahmed Ağayef nam mu¬
harrir, yazmış olduğu bir bendde Mazhar Bey'in aczinden bahsediyor ve
kelimât-ı müstehcene ile Kürdleri tavsif ediyordu.

Yeni Vali Bitlis'e muvasalât edince, evvelce mukabele için gönderilen bir
taburluk kuvvet, şiddetli bir kar fırtınası esnasında mütaarrızlarla şedid bir
muharebeye tutuşmuş ve münhezimen kasabaya ricat etmiş bulunuyordu.
Muhacimler, bu kuvveti takiben kasabanın şark-ı cenubîsine tesadüf eden

"Kanîziwa"(Kuruçeşme) nam Ermeni mahallesi ile "Hersan" nam Kürd
mahallesine geliyor ve mahallât-ı mezkûreyi işgal ediyorlardı. Mahallât-ı
meşguledeki Ermeniler Kürdleri hüsn-i kabulle karşılıyor; kendilerine yiye¬

cek, içecek ikram ettikleri gibi, hükümet konağı civarındaki mahallâtta bu¬
lunan Ermeniler de, murahhasaları vasıtasıyle hükümetten mikdar-ı kâfi si¬
lâh alıp silâhlanıyorlar.

Şehirde umumî bir heyecan ve halecan hakim idi. Herkes, vukuatın tâkibedeceği seyri merak ve intizarla bekliyordu. Mahallâtın bir kısmı mütaar-

rızlara tarafdar olduğu halde, ekseriyet itibariyle duçar-ı tecavüz olacakların¬
dan korkuyorlardı. Bununla beraber birçok gençler Kürdler tarafına geç¬
mişlerdi.

O gece amîk bir intizar ve tereddüd içerisinde geçti. Şehrin bazı mahallâtında sakin kabail(Zeydanîler, Mermutîler, Komisliler) Kürdler tarafını ilti¬

zam ettikleri halde kat'î kararı verememişlerdi. Mütaarrızlar, her nedense
şehrin "Hersan" mahallesinden maada, sair mahallâtıyle irtibat ve münase¬

bet peyda etmemişlerdi. Binaenaleyh o gece, ya kuvvetlerine itimad ederek,(943) yahut gayri me'mûl netaicin zuhuru ihtimaline binaen emniyet
edemeyerek, şehri tamamıyle işgale teşebbüs etmemişlerdi.

Sabahleyin ortalık ağarır ağarmaz bütün nazarlar muhacimlerin bulun¬
dukları canibe doğru dönmüştü. Filhakika kasabanın en hakim noktası bu¬
lunan [il] Dîdeban(l) ve Şerîbey(944) tepelerine, üzerlerine kelime-i şehadet
yazılı bayrak keşîde olunmuştu.

(943)

"ederek" sözcüğü derginin aslında böyle çıkmıştır. Bu bir dizgi yanlışlığı sonucu böy¬
le çıkmış olabilir ve doğrusu "etmeyerek" olabilir. Bu olasılık üzerine, cümlenin tü¬
münün anlamı şöyle olur: "Bu nedenle, o gece ya güçlerine güvenemeyerek, ya da
umulmadık sonuçların ortaya çıkması olasılığına karşı güvenemeyerek, kenti tümüy¬

le işgale girişememişlerdi". Ancak, "ederek" sözcüğü doğru da olabilir. Bu olasılık
üzerine de cümlenin tümünün anlamı şöyle olur: "Bu nedenle, o gece ya güçlerine gü¬
venerek ve güçlü oldukları için nasıl olsa istedikleri zaman kenti işgal edebileceklerini
düşünüp acele etmeye gerek görmeyerek, ya da umulmadık sonuçların ortaya çıkması
olasılığına karşı güvenemeyerek, kenti tümüyle işgale girişememişlerdi".
(1)

Romalılar tarafından inşa edilmiş Bitlis kalesinin yine bu namla mevsûm dağın tepe¬
sinde vaki tarassud kulesidir.

(944)

Aslında "Şerîfbey" olan bu ad, halk arasında "Şerîbey" şekline sokulmuştur.
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Hükümet-i mahalliyenin iki taburluk nizamiye ve jandarma kuvveti ile

iki cebeltopu, iki mitralyöz ve külliyetli eslihası mevcud idi. Yeni Vali, askerî
debboyunu açtırıp silâh ve cebhane tevzi ettiği gibi, kasabanın hakim nıkatından kaleye, kışlaya, hükümet konağına, Gökmeydan mezarlığına top ve

mitralyözleri tabiye ettirmişti. Sabahleyin başlayan müsademât akşama ka¬

dar devam etmiş ve pek heyecanlı olmuştu. Kürdler kemiyeten az oldukları
gibi, silâh ve cebhaneleri de hiç mesabesinde idi. Ekserisi hançer ve değnek
ile mücehhez oldukları gibi, kumandadan ve zabt-ü rabttan mahrum idiler.
Miyanelerinde rüesadan mâdud olarak kadîm Şirvan beyleri ahfadından
Mehmed Emin, Hakan-ı mağfur Sultan Hamid'in tüfengçilerinden Hêwrisli Ali Ağa, Xumaçh Ferso vesaire mevcud idi. Mehmed Emin ile Xumaç ağası

Ferso'nun mukabeleleri pek dilirane ve kahramanane idi. Top gürültüsü,
mütemadiyen yağan ve etrafı sulayan mitralyöz yağmuru, Kürdlerin teca-

vüz-i muhtemelinden ürkerek hükümete yardım eden yerli kuvvetlerin
inzimam-ı muaveneti muvacehesinde tedariksiz olan Kürdler, hiç şübhesiz

mecbur-ı ricat olacaklardı. Mela Selim, güya maiyeti halkına, kurşun tesirin¬

den masun kalacaklarını söylemiş ise de, aralarında mecruh ve maktul zuhur
etmesi üzerine, muhacimin sahne-i müsademeyi terk ile yerlerine avdet et¬

mişlerdir. Esna-i müsademâtta Kürdlerden 8-9, askerden de bir o kadar mak¬
tul ve mecruh düştüğü gibi, ahaliden de eser-i kaza olarak 20 kişi kadar mak¬
tul ve mecruh zuhur etmiştir.

NETİCE

En çok mitralyözden şikâyet eden muhacimin, avdet etmeye başlamışlar¬
dı. [12] Mela Selim, 16 kişilik rüfekası ile, yol üzerine tesadüf eden Rus Kon¬
soloshanesine iltica etmiş idi. Şeyh Şehabeddin dahi bu netice üzerine, Van

gölü sahiline inerek yelken gemisi ile Erciş'e, oradan da serhade doğru gider¬
ken, rivayât-ı ûlâya göre Ruslara ilticayı nefsine yediremeyip teslim olmuş;

rivayet-i ahîreye nazaran da "Zîlan" deresinde tevkif edilerek Bitlis'e
gelmiştir.

Vak'anın şekl-i ahiri üzerine Hizan ve Bitlis'e külli surette asakir-i munta-

zama izam ve Bitlis'te idare-i örfiye ilân edilerek, bermutad divan-ı harb-ı ör¬

fî teşekkül ile şedid bir surette icra-i harekâta başladığı gibi, beri taraftan da
Hizan üzerine sevkiyat-ı askeriye başlamıştır. Hizan üzerine yürüyüş yapan

asakir-i Osmaniye, hiç bir mukavemete mâruz kalmadan doğruca Hizan

şeyhlerinin makber ve zaviyelerini ihtiva eyleyen "Gayda"ya muvasalat ey¬

lemiş ve Seyyid Ali tarafından fevkalâde izaz ve ikram ile karşılanarak,
harekât-ı tâkibkârâne müddetince asakir-i şahaneyi iaşe eylemiştir. Netice-i

takibat olarak 300'e karîb eşhas tevkif olunduğu gibi, Seyyid Ali dahi ve
mahza merkezde bulunması lüzumundan bahis ile Bitlis'e getirtilerek mev¬

kuf tutulmuştur. Bir ay kadar mevkuf kaldıktan sonra divan-ı harb muhakemâtını hitama erdirmiş olacak ki, Şeyh Şehabeddin'in Bitlis'e vusulünden
-11-
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birkaç gün sonra on sekiz kişi hakkında idam emri sadır olarak, üç muhtelif
gecede kasabanın muhtelif mahallerinde, Gökmeydan'da Seyyid Ali, Şeyh
Şehabbedin, Feqî Xelîl vesaire, Çarşı Meydanında Şeyh Şirin, Mela Muhyeddin, Feqî Cindi vesaire hakkında şaiben idam hükmü tatbik olunmuştur. Di¬
ğer taraftan 150 kişi de Sinop, Ankara, Sivas, Medine'ye nefy-ü tağrîb kılın¬
mış idi. Menfiler miyanında birkaç tane zevât-ı mârufe var idi.

Gökmeydan'ın tarihî sinesi üzerine kurulan idam sehpaları altında pek

müdhiş, pek elîm bir facia oynanıyordu: Şeyh Şehabeddin, masum kalbiyle

ipin altına geldiği vakit, o zamana değin muğber bulunduğu Seyyid Ali 1 13]
ile helâllaşıyor ve mütehevvirane söylenmek isteyen Feqî Xelil'e sükût em¬
rettiği gibi, etrafındakilere de me'yus olmamalarını, bunun ancak Cenab-ı
Hakk'ın bir emr-i mukadderi bulunduğunu ve mâruz kaldığı zulmün
adalet-i ilâhiye ile karşılaşacağını beyandan sonra "Yasin-i şerif" tilâvet eyli¬

yor ve kemal-i metanetle kendisini cellâdlara teslim ediyordu. Asıldığı ip iki
defa kopuyor ve "Allah'ın affettiğini siz affetmiyorsunuz, benim için kalın
bir ip getiriniz" diyordu. Seyyid Ali dahi, harekâtıyle mâruz kaldığı âkıbet-i

fecîa arasında hiç bir münasebet görmediği ve idrakine sığdıramadığı bu za¬
lim netice önünde, "yar eliyle ağyara karşı asılmanın pek ağır geldiğini"
söylüyordu.

Bitlis Hanları ile Rojkî ağalarının makberlerini hâvi bulunan kadîm me¬
zarlıkta defnolundular. (945)Yaran ve müridan, on beş gün kadar fevc fevc
makberleri üzerine gelerek nevhaker oldular, izhar-ı şîven ve matem ile bu
facia için tertil eyledikleri şarkıları söylediler. Ziyarete gelen kafileler tamamıyle kasabadan içeriye bırakılmıyordu; kısım kısım gelerek ziyaret edip gi¬

diyorlardı. Aksi takdirde, vâsi' mikyasda nümayişler tertib edileceği muhak¬
kaktı. Aynı zamanda hükümet, Seyyid Ali'nin küçük mahdumunu rehine
makamında Bitlis'te ikamet ettiriyordu.

Şeyh Şehabeddin'in ve Seyyid Ali'nin idamı Bitlis'te, Hizan'da, Kürdistan'ın aksam-ı müteaddidesinde acı tesirler uyandırdı. Müteessir olmadık
ferd-i aferîde kalmadı. Hiç kimse, bu anî ve gaddar neticeyi me'mûl etmiyor¬
du. Bahusus ki Seyyid Ali'nin vak'ada dahlı ve alâka-i samimiyesi yok idi.
Şeyh Şehabeddin'in ismet ve münezzehiyeti aşikâr idi.

Mela Selim, Rus Konsoloshanesinin cevanıb-ı erbaasına nöbetçiler ikame-

siyle tarassud olunmakta idi. Vakta ki Harb-i Umumî vesilesiyle hükümet-i
Osmaniye ile Rusya arasında hal-i harb tehaddüs ediyordu, Rus Konsolosu

Bitlis'i terkedince, Mela dahi tevkif ve iki refîki ile birlikte idam [14] olunu¬
yordu. O sıralarda ilân olunan aff-ı umumîden, mahkûmlar ve menfîler de
istifade ediyorlardı.

(945)

Bu şehitlerin kemikleri, 1951 yıllarında, gömülmüş oldukları yerleden çıkarıla¬
rak Hizan'ın "Seyidava" köyüne götürülmüş ve oradaki mezarlığa gömülmüştür.
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EŞHAS

Mela Selim, 55-60 yaşlarında, Gene havalisi Zazalarından idi. Ulûm-ı

şer'iye ve Arabiyeye vâkıf, âlim, mütedeyyin bir zat olup, vak'ada oynadığı
role bakılırsa, "nevi şahsına münhasır" eşhastan mâdud olabilir. Azimkar
ve sahib-i mefkure olduğu anlaşılıyor. Vak'aya tekaddüm eden gönlerde

"Karkar"h Mele Muhyeddin nam zat, Mela Selim'e yeşil yazı ile yazmış ol¬
duğu bir mektubda "müncî ve müceddid"(946) olacağını âlem-i mânada
müşahede etmiş olduğundan beyan-ı tebşîrât eyliyordu. Mela Selim, Şeyh Şe¬

habeddin'in küçükten beri emr-i tâlim ve terbiyesinde bulunmuş olmakla la¬
lası ve hocası olduğu gibi, şeyhlik makamına geldikten sonra da mürşidi, ay¬
nı zamanda serhulafası (1) idi.

Şeyh Şehabeddin, 30 yaşlarında, beyaz sarıklı, nuranî vecihli, mülâhham
bir zat-ı sütûdesıfat idi. Ulûm-ı şer'iye ve Arabiyeye vâkıf, umûr-ı dünyeviye-

den müetenib, mu'tekif, evsaf-ı hasene ile mütehallık ve mütehallî, kâmil bir
insan, hakikî bir "şeyh" idi. Hocasına karşı kalbinde zaafa yakın derin bir
hürmet ve marbutiyet hissi besler idi. Bu hissiyatını ölüm karşısında bile iz¬
hardan çekinmemiştir. Divan-ı harbin, Valiye mâhud mektubu yazıp yaz¬
mamış olduğu sualine, "hocasının arzusunu îfa ettiği" cevabını vermiştir.

Hizan'ın "Paknûs" karyesinde ikamet eder, yazın Bitlis'e karîb ormanlarla
muhat güzel bir mevkide kâin olan "Seyidava"(Seyyid'in ihyakerdesi) nam

sayfiyeye giderdi. Kulûb-ı âmmede perestiş derecesine varan bir hürmet-i fev¬
kalâde ve nüfuz-ı manevîye mazhar idiler. Beynelihvan "Gaws"(947) unva-

nıyle tevkıyr edilen cedleri Mela Sebatullah(2) hazretlerinin Celâleddin, Ha-

(946)

Arapçaolan bu her iki sözcükten birincisi "kurtarıcı", ikincisi ise "yenilikçi, yenileştirici" demektir.

(1)

"Mürîd" tarikat-ı Nakşibendiye salikînine ıtlak olunduğu gibi, hulafalık dahi tari¬
kat-ı mezkûre mensubîninden, evsaf-ı matlûbeyi haiz zevata tefviz olunur bir tevcih-i
mahsustur.

(947)

Arapça olan "gaws" sözcüğünün sözlük anlamı "yardım, imdad, meded" demektir.
Aynı zamanda tasavvufta bir terim olan ve tarikatın belli kir mertebesine ulaşmış ta-

savvufçular için bir unvan olarak kullanılan "Gaws" sözcüğünün terim olarak anlamı
ise "yardımcı, imdada yetişen kimse" demektir.

(2)

Mela Sebatullah, tarikat-ı Nakşibendiyenin neşr-ü tamimi için "Büyük Seyyid Taha"
hazretlerinden mezun olmuşlardı. Esasen Seyyid Taha hazretleri, daha birçok zevât-ı
kirama(Siird havalisinde Fêrsav Şeyhi, Bitlis'te Şeyh Muhammed Kufrevî. . . ye) îta-i

mezuniyet buyurmuşlardı ki, bu zevatın gerek hal-i hayatlarında kendilerinin, gerekse

irtihallerinden sonra sülâlelerinin daire-i nüfuz ve mâneviyetleri gayet vâsi'dir. Meselâ
Bitlis'te Şeyh Muhammed Küfrevî hazretlerinin merkadlarını, ta Kars havalisinden zi¬

yarete şitab eden zairlerin merkadın önünden enîn-i istimdad ve rükû-ı ihtiramkârane
ile geçtikleri vakidir.

Şurasını da bera-i istitrad kaydetmek lâzımdır ki Kürdlerde —müteferrik ekalliyetler
müstesna olmak üzre— dinen Müslümanlık, mezheben Şafiîlik, tarikaten Nakşibendlik, sair emsallerine nisbetle haiz-i rüchan.ve ekseriyettir.
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san, Nur Muhammed [15] ismindeki üç evlâdından Seyyid Nur Muhammed'in

büyük

mahdumudur.

Seyyid

Ali

dahi

Seyyid

Celâleddin'in

mahdumu idi. Şeyh, amcası oğlunun alâka-i dünyeviyesinin fazla olmasın¬

dan, alâyiş ve ihtişamla meşgul bulunmasından dolayı kendisine muğberdi.

Seyyid Ali, 30 yaşlarında, esmer benizli, siyah gözlü, çatık kaşlı, kameti va¬

sat derecede, levend tavırlı, kibar bir "bey" idi. Kıyafet itibariyle birçok bey¬
lerden ayrıydı. Başına, "Ahmediye" denilen ipekli yazma sarılı fes iktisa ey¬

lediği gibi, kostüm dahi Anadolu kasabalarında müteammim olan şekilde
idi.(l) Kürdler arasında ism-i mahsusu ile "Hûtê Gewr"(Boz Ejder) diye anı¬
lırdı. İhtişam ve saltanatı pek severdi. Hüküm ve nüfuzu Hizan, Kevaş, Şe¬
tek, Tatîk havalisinde cari olduğu gibi Melazgırd ve Bulanık'a kadar da imtidad etmekte idi. Bütün bu arazide zevaya ve mürîdanı mevcud idi. Yevmiye

200 kişilik ibadullahın tekye ve misafirhanesinde ıt'am ve izaz olunduğu ri¬
vayet edilmektedir. Tekyenin varidât-ı esasiyesini, araz-i mevkufe teşkil et¬
mekte idi.

Maiyetinde üç yüze karîb silâhşor mevcud idi. Bu mikdar, seferberi bir va¬

ziyet muvacehesinde binlere baliğ olabilirdi. Yalnız, bir zatın söylediği
veçhile, silâhşörlerinin —sair aşair süvarilerine nisbetle— kıymet-i askeriye¬

si, teçhizat ve tertibat itibariyle noksandı. Mütemadiyen artan nüfuz ve kuv¬

veti önünde birçok rakîbler peyda olmakta idi. Bu miyanda [ 16] Ermeni çe¬
teleri dahi mevcud idi. Fakat bu tehlikeli kuvvetle başa çıkamayacaklarını

anlayan çete reisleri,(rivayete göre Aram, İşhan ve Remyan) mazîde hempala¬

rının tecrübe etmiş oldukları üzre "Sultan Abdülhamid-i Sanî" evahir-i sal¬
tanatına doğru, Kafkasya'dan gelen Ermeni çete rüesası, "Hasanan" aşireti

rüesasından Rıza, Musa Bey'in biraderi Kasım Bey ile bir müddet teşrik-i
mesaî etmişler idi. Bu defa dahi Karçıkan'da "Çemê Xanê" tekyesinin bu¬
lunduğu "Keşan" nam mahalde Seyyid Ali'ye mülâki oldukları mervîdir.
Seyyid Ali, hikâyesi sadedinde bulunduğumuz vak'aya karşı menfî ve bita¬
raf bir vaziyet almıştı. Bu vaziyeti heyet-i tahkikiyenin efkârı teyid ettiği gi¬

bi, müsademeye iştirak etmiş olan ve vak'adan iki sene evvel hanesinden tard
etmiş olduğu mahdumu Haydar'ın lüzum-ı tecziyesini de hükümete iş'ar ey-

liyordu. Bu sebebe mebnî olacak ki kendisinden kuşkulanmamakta idi. Aksî takdirde gaybubeti muhakkak idi. Aynı zamanda, vak'a âmillerine, kendi¬
lerine muîn ve zahîr. olduğuna dair haber isal eylemiş olduğu rivayet edil¬
mekte ise de, bunun vesaik ile teeyyüde ihtiyacı derkârdır.

(1)

Kürdlerde serpûş-ı millî, keçe külahtır. Eşkâl-ı muhtelifesi vardır. Son zamanlarda
Türk muaseretiyle me'lûf olmuş bulunan şehirli Kürdler de, giydikleri feslerin etrafı¬
na yazma sarmaktadırlar. Kostümler dahi, "welat" denilen manatık-ı coğrafiyaiyeye
göre(Rojkan, Motkan, Garzan, Botan. . . ilh) bir hususiyet arzederler. Bunlardan
Motkanlıların tarz-ı telebbüsü gayet sade ve iyidir.
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Şeyh Şehabeddin ile miyanelerinde mevcud olan münaferetin izalesi için

her ne kadar çalışılmış ise de muvaffakiyet elde edilmemiştir. Esasen Seyyid
Ali, vak'anın hudusundan evvel, vaziyetinin her cihetten ehemmiyet ve ve-

hametini derpiş eyleyerek, her şeydan feragatle Şam'a gitmek tasavvurunda
bulunuyordu.

HULASA

Suret-i hudus ve cereyanını, daha doğrusu "dış yüzü"nü, eşhas ve avakıbını mütalâa ettiğimiz vakanın "iç yüzü"ne dair mâlumât-ı sahîhamız mefkud olmakla beraber, mahiyetini ve avamil-i esasiyesini bervech-î âtî üç nok¬
ta üzerinde cem'ü telhîs eylemek mümkündür. Şöyle ki:

1- Bu vak'a, hükümet-i İttihadiyenin icraat-ı indiyesine ve ahalinin mâruz

kaldıkları zalimane tarz-ı idareye karşı adalet isteyen bir hareket idi.
2- Vak'anın safahat-ı müteaddidesinde nüfuz ve rekabet dâiyelerinin tesiri
görülmüştür.

3- Matalıb-ı diniye suretinde tecellî eden âmâl-ı milliye söndürülmüştür.

Law Reşîd

Necm-i İstikbal Matbaası

Müdîr-i Mes'ûl: Hamza
-15-
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[17] NEZANIN

Ey cehl û nezanîn, tu yî dijmin, tu yî xaîn(948)
Zulma te ye hêlan hemî bêsen'et û bêdîn

Qehra te ye wêrane kirî ah. . . wetenê min
Kîna te ye bêlane kiri cîsm û tenê min(949)
Serwet te ji me istandîye bemal û dirav in
Em mayîne belengaz û feqîr, xanebelav in

Derdê te ye ma'lûl kiri, em xwenezan in(950)

Em kî ne? Kurê kê ne? Ma êxsîr û gavan in?
Yan em jî xwedan şan û neseb, qewmê necîb in?(951)
Behra me heye, em jî xwedan behr û nesîb in?(952)
Dinya wekî çêkir Xwedê, behra me jî dabû
Lakın ji nezanîn û cehl, kanê? Fîda bû

2 Nîsan 335(1919)
Ji Mala Hekarîyan
E. Rehmî

(953)

(948)

Cehl: nezanî, cehalet.

(949)

Bêlane: Bêhêlîn, bêhêwir.

(950)

Ma'lûl: Nesax, merezdar, nexweşok.

(951)

Neseb: Nejad, kok, reh, esil.
Qewm: Netewe, gel.
Necîb: Esilzade, nejadpak, rehpaqij.

(952)

(953)

BehnPar.

Di dûwayîya vê jimareyê da û di çend jimareyên hatî da, numûnên alfaba Kurdî bi tîpên Erebî hatine çapkirin. Belam ew gişt ji ber ku bi tîpên Erebî ne, wergerandina wan
bo tîpên Latînî ne mimkun e, ne jî pêwîst e. Ji ber vê yeke, me ew numune wernegerandin tîpên Latînî.
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ADRES:

Babıâli Civarı Ebussuud Caddesinde

Necm-i İstikbal Matbaasında
"Jîn" İdarehanesi

TEVZİ MAHALLİ:
Babıâli Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi

ABONELERİMİZE
Abonelerimize gönderdiğimiz birtakım nüshaların vâsıl olmadığı şikâyeti,

5'inci nüshamızda merciinin nazar-ı dikkatine vaz 'edildiği, eFan hâlâ tevalî
ediyor. Bu şikâyeti tekrar arzetmekle beraber, abonlerimize vâsıl olmamış
nüshalar var ise numrolarını heman idareye bildirmelerini rica eyleriz.

GÖZ HEKİMİ
DOKTOR HÂMİD SAKİR

Mumaileyh, her nevi göz hastalıklarını tedavi ve lâzım gelen ameliyatlarını
muvaffakiyetle icra ile, numrolu fennî gözlükler dahi tâyin eder. Her gün
Eminönü'nde

tramvay

mevkıfında

Hüseyin

Hüsnü

Eczahanesinde

bulunur.

Sebîlürreşad cerîde-i İslâmiyesinin 406'ncı nüshası kıymetdar makalelerle
intişar etti.

(*) Refîk-i mesaîmiz "Kurdistan" mecmuasının 6'ncı nüshası da intişar et¬
miştir. Birçok güzîde makaleleri hâvî olan mezkûr mecmuayı kariîn-i kira¬
ma tavsiye eyleriz.

A

WERGERANEN JIMAREYA 17'AN

17'NCİ SAYININ ÇEVİRİLERİ

"MEM U ZIN"IN BASIMI TAMAMLANDI

Mela Ehmedê Xanî hazretlerinin Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemi¬
yeti tarafından öteden beri basılmakta bulunan "Mem û Zîn" adındaki kita¬

bı, yakında yayın alanına çıkacaktır. "Mem û Zîn", derneğin yayınlayacağı

dizinin(954) birinci kitabıdır. İstanbul'da kâğıt fiatının ve dizgi-baskı gider¬
lerinin pek yüksek olmasına rağmen "Mem û Zîn", mevcut kâğıtların en iyisine ve pek nefîs bir biçimde basılmıştır. Dernek hiç bir maddî çıkar gözet¬
meyerek, yalnız Kürd edebiyatına ve kültürüne hizmet etmek istediğinden,

bu denli büyük masraflarla meydana gelen bu kitaba, yönetim yerimizden
alınmak şartıyle 50 kuruş, taşraya posta ile taahhütlü olarak gönderilmek
üzere de 60 kuruş fiat konulmuştur. Kitabın basılmış sayıları pek az oldu¬

ğundan, en önce Kürdistan'daki okuyucuların isteklerini yerine getirmek is¬

tiyoruz. İsteyenlerin yönetim yerimize başvurmaları, taşradakilerin de kita¬
bın bedelini posta ile nakit olarak göndermeleri gereklidir.

ÇAPA "MEM Û ZÎN"Ê TEMAM BÛ
"Mem û Zîn"a Mela Ehmedê Xanî, bi awayekî gelek spehî hatîye çapkirin.
Her kese ku daxwaza xwendin û kirîna wê bike, ji îro pê ve li cîyê kargêrîya
me nerxa wê 50 quriş e, jibo derê Stanbolê jî nerxa wê digel mesrefa postê 60
qurişe

(954)

Buradaki "dizi" sözcüğü, derginin aslındaki "külliyat" sözcüğünün karşılığı olarak
kullanılmıştır.
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KÜRDLÜKTE İLERİCİLİK AKIMLARI(955)

"Jîn"in 14'üncü sayısındaki "Kürd hanımı" adlı yazıyı okuyan arkadaşla¬
rımdan biri dedi ki:

"Kürd hanımı gerçekten iyi incelenmiş ve belirleyici nitelikleri iyi göste¬
rilmiştir. Yalnız, sanıyorum ki, Kürd hanımındaki niteliklerin ve üstünlük¬
lerin bir çaba sonucunda elde edilmiş bir kazanım olmadığını, kendiliğinden
oluştuğunu dolaylı olarak anlatmak istiyorsun. Eğer öyle ise düşüncen doğ¬
rudur; Kürdlerin ne kadar iyilikleri ve ne kadar kötülükleri varsa hep kendi¬
lerine aittir. Bunların daha iyi bir hale getirilmesi için ne düşünüyorsun?"

Arkadaşımın sözleri, üzerinde durulup düşünülmeye değer. Sanırım de¬
mek istiyorlar ki: "Ulusun karakterinde bir define gibi gizli bulunan nitelik¬
leri, kavranılan ve bilinçli bir güce dönüştürmeli ve eksikliklerini gidererek,
yerine çağdaş erdemler koymalı".

Ben, sevgili arkadaşımın belirttiklerine bu anlamı veriyorum ve buna göre
de kendi görüşlerimi belirteceğim:

Son zamanlarda İstanbul'un Türkçe gazete ve dergileri de önemli bir so¬
runla uğraşıyorlar. Kadınların erkekler gibi bilim ve kültür alanında öğre¬
nim yapıp yapamayacaklarından başlayarak sürüp giden bu yazılarda, Müs¬
lümanların yenilikçi bir program içinde çağdaşlaşmaları yolundaki görüşler
de yer alıyor.

Bu yazımda bu konulara ilişkin biraz söz söylemeyi yararlı görüyorum; ta

ki Kürdler de, Müslüman olmak bakımından, bu düşünsel ve sosyal konular

üzerinde kendi düşünme ve görüş belirtme haklarını kullanmış olsunlar. Di¬
lerim ki daha birçok gencimiz ve aydınımız, bu konuya ilişkin görüşlerini
"Jîn"in sayfalarına yansıtırlar da Kürdlük için "Sosyal Çalışma Programı"nın ana çizgileri hazırlanmış olur. Yoksa, bu büyük konu, bir-iki kale¬
min iki-üç kez yazıp çizmesiyle çözüme kavuşacak bir şey değildir.

Konuya girmeden önce bir noktayı herkesin gözü önünde saptamak
isterim:

Ben, kişi olarak, kişiler ve toplumlar için dinin kesin olarak gerekliliğine
ve onların dine olan ihtiyaçlarına o ölçüde inanıyorum ki, bence bir insan
havasız, susuz, ekmeksiz yaşayamayacağı gibi, dinsiz olarak da yaşama hak¬
kına sahip olamaz; özellikle bu din, tüm peygamberlerin kıvandığı Hz. Pey-

(955)

Buradaki "ilericilik" sözcüğü, Arapça bir sözcük olan ve Osmanlıcada daha çok siya¬
sal bir terim olarak kullanılan "terakkî" sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır.

Terim olarak "terakkî" sözcüğünün anlamı, "yükselme, gelişme ve ilerleme"dir. An¬
cak bu sözcüklerin hiç biri, bu yazıda "terakkî" sözcüğü ile verilmek istenen anlamı
tam vermemektedir. Ayrıca, "terakkî" sözcüğünden türetilen "terakkîperver" sıfatı,
Osmanlıcada "ilerici" anlamına gelmektedir. Bu nedenle biz de bu yazının çevirisin¬

de, hem başlıkta ve hem de metin içinde "terakkf'nin karşılığı olarak "ilericilik" söz¬
cüğünü kullandık.
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gamber'in en mükemmel dini olursa. . . Bu görüşü benden önce düşünen ve
açıklayan yüzbinlerce bilgin ve düşünür de vardı. "Cansız insan olamayacağı
gibi dinsiz yaşam da olamaz" ilkesini kabul ve ilân ettikten sonra, ilericiliğe,
yeniliğe ve evrimleşmeye ilişkin görüşlerimizi ortaya koyalım:

Kuşku götürmez ki, en dindar insanlar arasında bile, dinin, temel ilkeleri¬

ne ilişkin olmayan anlayış biçimi değişir. Her sofu, her dindar, tüm davranış¬
larını Tanrı'nın emirlerine uygun biçimde sınırlayıp kendini sakınan her in¬
san, dinden aynı anlamı, aynı amacı çıkarmaz. Nakşibendî tarikatı, Kadiri
tarikatı, Rufai tarikatı gibi tarikatlar ile tasavvuf adamlarının benimsedikle¬
ri öbür tarikatlar ve Sünnî, Şiî mezhepleri ile daha birçok mezhep kollan,
hep temel ilkelerin dışında kalan ikinci derecedeki dinsel hükümleri başka
yorumlamanın sonucu olan büyük-küçük anlaşmazlıklardan doğmuşlardır.
Din hükümlerinde böyle olunca, aynı dine bağlı olanlar arasında ilericili¬
ğe verilen anlam, ilericilikten beklenilen yarar, ilericiliğin uygulama biçim¬

leri, ilericiliğin amacı hakkında düşünce ve görüş ayrılıkları bulunması, hay¬
di haydi mükün ve yerindedir.
Şurası da kesindir ki dindar, sofu, şeyh, hoca, kentli, köylü, okul öğrencisi,
çiftçi, herkes yükselme ve evrimleşme gereğinde çoğunlukla aynı görüşü

paylaşmaktadır. Fakat uygulamaya girildiğinde o kadar karmaşık bir görüş
ayrılığı başgösterir ki, yükselmenin nasıl olacağından, yükselmenin niçin is¬
tenildiğinden bile habersiz olanlar ya da habersizmiş gibi görünenler görü¬

lür. Zavallı "yükselme" ve mübarek "din" de, birtakım asılsız, yüzeysel bi¬
çimlere ve bilgisizce görüşlere kurban edilir.

Bari o dini kalkan edenler dinin özünü ve amacını bilseler; bari o yüksel¬
meye ve ilericiliğe tutkun olanlar yükselmenin ve ilericiliğin amacını anlasa¬

lar! Dinden sözedenler içinde, kravat ve yaka takanları ve bıyıklarını kesenle¬
ri gâvur kabul edenler de gördüm; oysa böyleleri 24 saat meyhaneden çık¬
mazlar ve, yüzlerce insanın kendi emekleriyle, alınterleriyle kazandıkları,

tüyü bitmemiş zavallı çocukların rızklarına tahsis ettikleri çalışma ürünleri¬
ni içten bir huzur ve memnunlukla keselerine indirirler. Aynı şekilde, yaşa¬
mının 15 yılını din okulunda geçirenler ve tarikat postuna aday olanlar gör¬
düm ki, rüşveti helâl kabul ederler ve bilimden edindikleri payı suçsuz-

günahsız milletin keselerini boşaltmanın aracı olarak anlarlar.

İlericilikten sözedenler gördüm ki, "halkın alt tabakalarından gelenler bö¬
cekler gibidir" diyerek, bir hammal ile görüşmeyi ve bir köylünün derdini
dinlemeyi tenezzül meselesi, tüm ulusal gelenekleri inkâr etmeyi ya da her
soydaşını küçümsemeyi de ilericiliğin gereği sayarlar.

Oysa ne din, örneğin başkalarının el emeğiyle kursak doldurmak ya da bi¬
limi dilenciliğin aracı yapmaktır; ne de ilericilik köylüden, hammaldan,
köyden kaçmak ya da ulusun her türlü saygın değerlerini küçümsemektir.
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Din ve ilericilik, birbirleriyle el-ele vererek ulusun ruhuna girmelidirler. Za¬

ten din, ilericilikten başka ne demektir ki!. . Dini ve ilericiliği yanlış anla¬
mak ya da bilerek yanlış göstermek, işte böylesine büyük günah ve hataları
işlemeye yolaçar ve ulusun zararına sonuçlar doğurur.

Her dönemde, her millette az-çok yeniliğe ve ilericiliğe karşıtlık görülmüş¬

tür. Tarihin en eski dönemlerinden yakın zamanlara kadar bu konuda çeşitli
örnekler bulup anlatabiliriz.

Din koruyuculuğunu her zaman kendi tekellerine alanlarla her konuda
ulus adına söz söyleme hakkını kendilerinde görenlerdir ki bu karşıtlığı sa¬
nat ve iş edinmişlerdir. Onların bu görüş ve davranışa tutunmalarında, çıkar

kaygısından başka bir neden yoktur. Bu konuda kendi samimî görüşleriyle
ya da inançlarının iticiliğiyle harekete geçenleri tarih pek az kaydediyor.
Halk kitlesinin hiç bir zaman kendiliğinden ilericiliğe ve yeniliğe karşı yürü¬
düğü görülmemiştir. Halk, çoğunlukla, kendisine ilkönce başvuranın ve en

çok da kendisine herhangi bir nedenle korku aşılayanın olur. Bu halk taba¬
kasını kışkırtanlar, ilericiliğin yerleşmesinden çıkar bakımından zarar gö¬

renlerdir. Onlar, değişik renk ve şekillerde görünen bir sürü zorbalardır ki,
halkın gözleri açılırsa kendilerine kulluk edenler kalmayacağından ve hiç bir
zahmet çekmeden kazanılan servet ve saltanatlarının havaya uçacağından
korkarlar.(l) Gariptir ki halk kitlelerini saptıran ve kandıranlar, her zaman

samimî, yenilikten yana, halkın haklarını düşünür görünerek, onların bilgi¬
sizliğine acımakla birlikte yükselmelerine engel olurlar. Yine her zaman gö¬

rülmüştür ki, neden sonra kendi hareketlerinin cezasını çeken ve sonuçla¬
rından yakınan, yine halk topluluğunun kendisidir.

Tarihte yükselmeyi, yeniliği gürültüsüz ve güçlüksüz kabul eden uluslar
da görüyoruz. Bunlarda millet kitlesine egemen olan nüfuzlu ilerigelenler,
ya kendilerine ya da kendilerinden sonraki ilerigelenlere ait gelecekteki çı¬

karları düşündükleri, ya da gerçekten samimî bir ulusal sevginin etkisiyle
duygulanmış oldukları için ilericilik akımlarına karşı çıkmak bir yana, bu
akımlara kendileri teslim olmuşlar ve bazen de bu akımları teşvik etmişler¬
dir. Bu gibi yöneticiler, artık o uluslarca "mutluluk babalan" yüksek rütbe¬
sine yükseltilirler ve dünya döndükçe hayırla ve minnettarlıklar anılırlar.
Her zaman pek küçük bir azınlığın düşüncesinden, hatta çoğu kez tek bir
düşünceden doğan ilericilik akımları, her zaman kolayca akıp gitmezler. Bu¬
nun için de biraz tarihe bakalım:

Hazreti İsa, o zamanın hak dinini ilân ederken kaç kişiyi kendisinden yana

buldu ve akıbeti ne oldu! Hazreti Muhammed açık dini yayarken ne kadar

(1)

Bu gerçeği ilk kez bir Kürd köylüsü bana başka bir anlatımla söylemiştir. Daha aşağı¬
larda onun anlattıklarını belirteceğim.
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engellere ve güçlüklere hedef oldu ve ilk zamanlarda mübarek kişiliğine ve

ulu öğretisine karşı çıkan ne kadar karşıtlar vardı! Geçmiş İslâm bilginlerin¬
den kaç kişi yaşamlarında olumlu karşılanıp onanabildi ve ne kadarının an¬

cak ölümlerinden sonra değerleri bilindi! Hristiyanlığın yenilik dönemle¬
rindeki kargaşalıklar, örneğin Engizisyon uygulamaları, Avrupa'nın o çağda
uyanıklığa yüz tutması ve bu uyanıklıktan çıkar bakımından zarar görecek
olan rahipler sınıfının duyduğu kaygı sonucu değil miydi! Protestanlığı dü¬
şünen bir-iki düşünür nelere uğramadılar ki!

Osmanlı tarihinin son yükselme akımlarında, Sultan Selim III ve Sultan
Mahmut dönemlerindeki ayaklanmalar hangi etkilerle olmuştu! Millete
yükselmenin tadını tattırmak isteyenler kaç kişi idi! Ve bu düşüncelerini ne
ölçüde açığa vurabiliyorlardı! Bugün hocalarımıza, din bilginlerimize kadar
kendini kabul ettirmiş olan fes, kolalı yaka, kravat, dar pantolon, o zaman¬

larda insanın gâvur sayılması için tek neden değil miydi!
Tarih bilgisinden biraz nasibini almış olanlar, yükselme ve ilericiliğin her
yerde az-çok birbirine benzeyen safhaları olduğunu bilirler. Benim bu ör¬
nekleri getirmekten amacım da, sosyal konuların genel kurallarını tarihsel
örneklerle pekiştirmek ve bu kuralları Kürdlük yaşamına uygulamak üzere
düşüncelerim için temel dayanak yapmaktır.

Çağdaşlaşmak zorunda bulunan Kürdlük de, tabiî ki bu genel kuralların
dışında kalamaz. Kürdlük de, uygarlığın gerektirdiği yenilikleri kabul eder¬
ken, kuşkusuz, ya çıkar hırsından ya da gafletten doğan engellemelere uğra¬
yacaktır ve bu arzusunun amaca ulaşmasında en çok etkili ve aktif olan
elemanlarından(956) ister istemez kurban verecektir.

Ancak, bu kurallar ne kadar genel olsa da, her ulusun doğal koşullarına ve
karakterine göre ayrıca değişikliğe uğrar. Bu da doğal bir durumdur.

İstanbul'dan uzak kaldığım dört yılın hemen hemen bir buçuk yılını, de¬
ğişik yörelerin Kürdleri içinde geçirdim. Bu, bana şu kanıyı verdi:
Kürd, körükörüne bağnazlığa yabancıdır, fakat sağlam bir bilinçli inanca
sahiptir; ben bundan kıvanç duyarım. Ayrıca Kürdler, çağın ihtiyaçlarını tü¬
müyle anlamışlar ve bu ihtiyaçların gereklerini anlayışla kabul etmişlerdir;
buna da teşekkür ederim.

Değişik yerlerde ve değişik zamanlarda bana şu anlamlarda pek çok sözler
söyleyen Kürdler oldu:

"Efendi, okumak bilmeyen adam hiç bir şeye yaramaz; hayvandan ne far¬
kı var ki! Okumak bilseydik, bir jandarma parçası gelip bizi istediği gibi so¬
yup gidemezdi".
(956)

Buradaki "eleman" sözcüğü, Arapçadaki "uzuv" sözcüğünün karşılığı olarak kulla¬
nılmıştır. "Uzuv" sözcüğü "üye" anlamına geldiği gibi, "bir vücudun herhangi bir
organı" anlamına da gelmektedir. Yazar bu ikinci anlamı kastetmiştir. Çünkü "Kürdlük"ü bir bütün olarak bir vücuda benzetmiş ve bu bütünün etkin ve aktif elemanları¬
nı da vücudun organlarına benzetmiştir.
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Otomobili gören bir Kürd:

"Efendi, vallahi şimdi dünyadan hiç haberimiz olmadığını anladım. Biz
bir çift öküzle yük taşıyacağız diye neler çekiyoruz, canımız çıkıyor, öküzü¬

müz ölüyor, ağlıyoruz. Öküzün etine mi, çarık yaptığımız derisine mi acır¬
sın? Herif, hiç güçlük çekmeden, atsız ve öküzsüz, istediğini götürüyor".

Uçağı gören bir Kürd:

"Adamoğlu neler yaparmış! Bunları icadedenlere insan derlerse ya bize ne
demeli? Biz doğru yolda yürümeyi bilmiyoruz, onlar göklerde uçuyorlar.
Efendi, biz ne zaman böyle olacağız?"

"Bu durumumuza neden olanların gözü kör olsun. Bizi zamanında okut¬

madılar; şimdi koyun sürüsü gibi, ne derlerse boyun eğiyoruz. 'Oğlum oku¬
sun, benim gibi kalmasın' dedim. Kentte bir tanıdık vardı; onunla konuş¬

tum; oğlumu okula verecekti. Çocuğu gönderdim. Kentte 5-10 gün kaldı, bi¬
raz da okudu. Bizim ağa razı olmadı, ille okutmayacaksın, köye getireceksin'
dedi. Ben de getirdim. Çocuk adam olmadı".

"Bizim köyün hocasını da akıllı bir şey bilirdik, okumuş diye sayardık.
Geçenlerde buraya senin gibi bir efendi geldi; din konusunda ne kadar soru

sorduysa hocamız hiç birisine yanıt veremedi. Köylü toplandık, kentten ada¬

makıllı bir imam getirmeye karar verdik. İnsan okursa tam okumalı. Efendi,
büyüklerin bize baktığı yok ki. Bize ne dediler de yapmadık! Neden bizim
gözümüzü açmıyorlar? Çünkü işlerine öyle geliyor. Okumuş olanlar açıkgözlü olurlar, söz söylemesini bilirler, değil mi!"
Bende bir gazete gören bir Kürd:

"Efendi, o Osmanlıca mı yazıyor? Ne çıkar! Bizim de böyle yazılarımız,

kitaplarımız olmalı ki, okunduğu zaman anlayalım. O şey, Osmanlıca bilen¬
lere özgüdür. Kürdlerinki nerede? Sizin gibi efendiler de Kürdlere özgü böy¬
le şeyler yapsalar ne olur!"

İşte size, görüp dinlediğim insanların gizli iniltilerinin binde biri.
Bundan şu sonuç çıkıyor ki, Kürdler dertlerini anlamışlar ve yükselmenin

gereğini kabul etmişlerdir. Hasta var ki hastalığının varlığına inanmaz ve he¬

kimin tavsiyelerine aldırmaz. Hasta var ki hastalığını anlar ve doktorun her
dediğine uyar; böyle hastalar kurtulmuş sayılırlar. İşte Kürdler bu türdendir.
Avrupa ve Amerika'dan doğan bugünkü evrensel güçlerin sırlarını anlıyo¬
ruz ve o taraflardan gelen hava akımlarının zehirli rüzgâr değil, yaşam esinti¬
si olduğunu artık biliyoruz.

Bugünkü uygarlık gelişmelerini kabul etmeye dinsel ve düşünsel anlayışı
bu kadar elverişli olan bu ulusun bir de doğal yeteneklerini araştıralım:

Bunun için soyut şeylerden sözetmektense maddî örnekler getirmek daha

yararlı değil mi! Ben bu örnekleri, bugün İstanbul'un her türlü okullarında
sıralar işgal eden Kürd öğrencilerinde ve Avrupa'yı görmüş, oralarda aydınla¬
nıp olgunlaşmış Kürd gençlerinde bol miktarda görüyorum. O öğrencilerin
ve bu gençlerin hiç bir yerde emsalinden geri kalmamaları, Kürd"ün geniş

kapsamlı bir zekâ ve yeteneğinin bulunduğuna yeterli bir kanıttır. Bundan
başka, Kürdlerin nasıl bir sanatçılık ruhuna sahip olduklarını, Amerika'nın
-VII-

767

ötesinde berisinde yaşadıktan sonra zengin ve sanatçı ve kendi alanlarında bi¬
rer otorite olarak ülkelerine dönen Kürdler kanıtlar. Ben bunlardan birkaçı¬
nı gözümle gördüm; onlar bana, en saygıdeğer birer mükemmel insan izleni¬
mini verdiler.

İşte, kanımca bir gerçek olduğu için emin olarak söylüyorum ki Kürdler,

en yüksek bir uygarlığı kabul etmeye ve en karmaşık bir evrimleşmeyi be¬
nimseyip özümsemeye, nispeten daha az bir zamanda ve daha elverişsiz ko¬
şullar içinde yeteneklidirler.

Müslümanlar, bağlı oldukları dinin sonsuz olan ve sonsuza dek geçerli
olan iyilikleri ve erdemleriyle birlikte, bugün galip gelen ve galiba yaşayacak
olan bir uygarlığın karşısında seçme yapmak üzere serbest bırakılmışlardır.
O'nu kendi öznel onayları ve istekleriyle kabul etmeyen uluslara kendini
zorla ve ezme ile kabul ettirmek, bu uygarlığın bir özelliğidir.

Bilmiş olalım ki bu uygarlık, Müslümanlığa yabancı bir uygarlık, bazıları¬

nın yalandan dedikleri gibi bir Hristiyan uygarlığı değildir; aslında bizim alı¬
şık olduğumuz kaynaklardan gelen ve zamanla insanlık yaşamına uyarlanan
bir uygarlıktır. Bu uygarlık, bizi, dinimizde kayıtsızlığa değil, dinimizin

kutsal temel hükümlerine daha güçlü bir biçimde uymaya itecektir. Bilmeli¬
yiz ki bu uygarlığı kabul etmezsek, Allah'ın ve Peygamber'in yüzyıllardan
beri bize emaneti olan bu kutsal kurumu tam tersine terkedilmiş olarak bı¬
rakmış oluruz. Düşünmeliyiz ki dinin amacı dünya ve ahret mutluluğudur
ve dolayısıyle dinin yücelmesidir. Dinin yücelmesi ise, ona bağlı olanların
yücelmesidir. Biz bu halimizle her gün ezilmeye mahkûm, küçülmeye eği¬
limli olursak, ne dünya ve ahret mutluluğuna, ne de dinimizin ve kendimi¬
zin yücelmesine hizmet edebiliriz. Güçlü olmak için bu uygarlık bir çare,
güçsüzlükten kurtulmaya çalışmayanlar için de en müthiş bir felâkettir.
Zaten ister istemez değişeceğiz. 10 yıl önceki bilgilerimiz bugün için yeter¬

li olmadığına göre, 10 yıl önceki kıyafetimiz bugün başka biçime girdiğine

göre, 300 yıl önceki kafada ve kıyafette kalmak ya da kalmak için ayak diret¬

mek nasıl mümkün olur! Kürdistan'dan kafilelerle İstanbul'a dökülen Kürd¬
ler, ülkelerinden getirilmiş hangi kıyafeti ya da hangi acemî anlayışı saklıyor¬
lar! Kıyafetlerini değiştiren ve anlayışlarını olgunlaştıran bu Kürdlerin, ülke¬

lerindeki baba, kardeş ve hemşehrilerinden neleri eksiktir! Onlardan
dindarlıkça ve milliyetçe geri kalır neleri vardır!

Bu nedenle, ben bu uygarlığı, "zamanın maddî ve manevî yaşam koşulları¬
na uymak" diye tanımlarım. Biz de kendimizi bu koşullara uydurmak zo¬

rundayız. Yoksa, bu uygarlık selini durdurmak isteyenler onun dalgaları
önünde sürüklenmeye mahkümdürler.

Her türlü evrimi kabullenmeye ve özümsemeye elverişli biçimde ulusal
ruhumuzda bir define gibi gizli bulunan yeteneğimizi boşu boşuna saklar¬
sak, başka ulusların o yeteneğimizi kendi çıkarları için kullanmalarından
korkahm. Ancak, doğal niteliklerimizi bilinçli bir düzeye yükselttiğimiz
gün, gücümüzün en yüksek düzeyine ulaşacağız.
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Avrupa ve Amerika'nın uygarlık gelişmelerini kabul edip uygulamak,
Kürd için hiç de çetin ve yabancı işlerden değildir. Onun için, bugün dünya¬
ya şanlarını dağıtan ve dünyanın kaderini düzenleme gücünü ve yetkinliğini
gösteren büyük ulusların yetişmiş oldukarı amaca göz dikmekten de kendi¬
mizi alamayız.

Kürd ulusu, yalnız kendi yolaçması ve kusuru ile değil, tarihin ve değişik

tarihsel nedenlerin de uğursuz etkisiyle pek geç takdir edebildiği çağdaş ge¬
rekleri olduğu gibi benimsemiş, hatta o ışıklı geniş yolda yürümeye başla¬
mıştır denilebilir. Kürdlerin bilinen din bağlılıkları, gelişmenin bu geniş yo¬

lunda kendilerini teşvik edecek en birinci neden de olabilir. Elverir ki din¬
darlık

perdesi

altında

ulusun

kaderine

egemen

olmak

iddiasında

bulunanların —yineliyorum— yalnız ve yalnız çıkar hırsından doğan engel¬
lemelerine uğranılmasın. Bununla birlikte, sürekli olmayacak ve güçsüz bir
muhalefetten ibaret olacak olan bu hareketin de bizzat sahiplerine zararı do¬
kunmaktan başka bir sonuç verme olanağı yoktur.

Çünkü Kürd ulusal kitlesi, gerçeği ve hakkı anlamıştır. Kürd'ün bir "bi¬
linçli inanc"a sahip olduğunu yukarıda söylemiştim. Bu özellik, evrimleş¬
mesinde bir basamak olan bir "inançlı bilinç" ya da "dindarca bilinç" düze¬
yine yükseldiği gün, "Kürd", bilgisizlikten, esir yaşamak ve esir olmaktan,

hakkını kaptırmaktan kurtulmuş ve ikbalin geniş yolunda çok yol almış ola¬
caktır. Bu geleceğin çok uzak olmadığına inananlardanım.

İşte o zaman, Kürdlerin çaba sonucunda elde edilmiş hiç bir iyiliği olmadı¬
ğını söyleyen arkadaşım, evet bizzat o arkadaşım da, ortada hakkının, göre¬

vinin bilincinde olan, erdeme ve insanlığa hizmet eden bir ulus görecektir.
Gençler, Kürd aydınlan!

İdealimiz olan bu evrim amacına doğru yürüyeceğimiz —Kemal Fevzi'nin

deyişiyle söyleyeyim— "uzun ve dikenli yollarda ölümle ve haksızlıklarla
güreşirken", "Hak" yardımcımız olsun.(957)
14 Nisan

Memduh Selimbegî

(957)

942 numaralı dipnota bakınız.
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BİR TARİH OLAYI
-GEÇEN SAYIDAN DEVAM VE SON-

O zamanlarda hükümet çevreleriyle ilişki içinde bulunan Ahmet Ağayef
adlı yazar, yazmış olduğu bir yazıda, Mazhar Bey'in beceriksizliğinden sözediyor ve terbiyesizce sözlerle Kürdleri niteliyordu.

Yeni Vali Bitlis'e ulaşınca, daha önce harekete karşı gönderilen bir tabur¬
luk güç, şiddetli bir kar fırtınası sırasında saldırıya geçen Kürdlerle şiddetli
bir çarpışmaya tutuşmuş ve yenilgiye uğrayarak kasabaya geri çekilmiş bulu¬
nuyordu. Saldırıya geçenler, bu gücü kovalayarak kasabanın güneydoğusuna

düşen "Kanîziwa"(Kuruçeşme) adlı Ermeni mahallesi ile "Hersan" adlı
Kürd mahallesine gelmişler ve adı geçen mahalleleri işgal etmişlerdi, işgal
edilen mahallelerdeki Ermeniler, Kürdleri iyi karşılamışlar ve kendilerine

yiyecek, içecek ikram etmişlerdi. Hükümet konağı yöresindeki mahalleler¬
de bulunan Ermeniler ise, temsilcileri aracıhğıyle hükümetten yeterli mik¬
tarda silâh alıp silâhlanmışlardı.

Kentte genel bir heyecan ve yürek çarpıntısı hüküm sürüyordu; herkes o-

layların izleyeceği gidişi merak ve beklenti ile bekliyordu. Mahallelerin bir
kısmı, saldırıya geçmiş olan Kürdlerden yana oldukları halde, çoğunlukla
saldırıya uğrayacaklarından korkuyorlardı. Bununla birlikte birçok genç,
Kürdlerden yana geçmişlerdi.

O gece derin bir beklenti ve tereddüt içinde geçti. Kentin bazı mahallele¬
rinde yaşayan aşiretler(Zeydanîler, Mermutîler, Komisliler) Kürdlerin tara¬
fını tuttukları halde kesin kararlarını verememişlerdi. Saldırıya geçenler ise,

her nedense, kentin Hersan mahallesinden başka öbür mahalleleriyle bağ¬
lantı ve ilişki kurmamışlardı. Bu nedenle o gece güçlerine güvenerek,(958) ya
da umulmadık sonuçların ortaya çıkması olasılığına karşı, güvenemeyerek,
kenti tümüyle işgale girişememişlerdi.

Sabahleyin ortalık ağarır ağarmaz, bütün gözler, saldırıya geçmiş olanların
bulundukları tarafa doğru dönmüştü. Gerçekte, kasabanın en hakim noktası
bulunan Dideban(l) ve Şerîbey(959) tepelerine, üzerinde "kelime-i şehadet"
yazılı bayrak çekilmişti.

Mahallî hükümetin iki taburluk düzenli ve jandarma gücü ile iki dağtopu,
iki mitralyözü ve çok miktarda silâhları vardı. Yeni Vali, askerî deposunu aç¬

tırıp silâh ve cephane dağıttığı gibi, kasabanın hakim noktalarından olan ka¬
leye, kışlaya, hükümet konağına ve Gökmeydan mezarlığına top ve mitralyözler mevzilendirmişti.

Sabahleyin başlayan çarpışmalar akşama kadar sürmüş ve pek heyecanlı ol¬
muştu. Kürdler sayıca az oldukları gibi, silâh ve cephaneleri de yok denecek
kadar azdı. Çoğunluğu hançer ve değnekle donatılmış olduğu gibi, komuta(958)

943 numaralı dipnota bakınız.

(1)

Romalılar tarafından yapılmış olan Bitlis kalesinin yine bu adla bilinen dağın tepesin¬
de bulunan gözetleme kulesidir.

(959)
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dan, disiplinden ve düzenden de yoksun idiler. Aralarında , liderlerden sayı¬

lan eski Şirvan beylerinin torunlarından Mehmed Emin, merhum Padişah
Sultan Hamid'in tüfekçilerinden Hêwirsli Ali Ağa, Xumaçh Ferso vb. vardı.
Mehmed Emin ile Xumaç ağası Ferso'nun karşı koymaları pek yiğitçe ve
kahramanca idi.

Top gürültüsü, sürekli olarak yağan ve çevreyi tarayan(960) mitralyöz yağ¬
muru, Kürdlerin muhtemel bir saldırısından ürkerek hükümete yardım
eden yerli güçlerin eklenen yardımı karşısında hazırlıksız olan Kürdler hiç

kuşkusuz geri çekilmek zorunda kalacaklardı. Mela Selim, emri altındaki
halka, güya kurşunlardan etkilenmeyeceklerini söylemişse de, aralarında ölü

ve yaralılar olunca salkdınya geçmiş olanlar çarpışma alanını bırakıp yerleri¬
ne dönmüşlerdi.

Çarpışmalar sırasında Kürdlerden 8-9, askerlerden de bir o kadar ölü ve ya¬
ralı düştüğü gibi, halktan da kaza sonucu olarak 20 kadar kişi ölmüş ve yara¬
lanmıştı.

SONUÇ

En çok mitralyözlerden yakınan saldırıya geçmiş olanlar, dönmeye başla¬
mışlardı. Mela Selim, 16 kişilik arkadaşları ile birlikte, yol üzerinde bulunan
Rus Konsolosluğuna iltica etmişti. Şeyh Şehabeddin ise, bu sonuç üzerine

Van gölü kıyısına inerek yelken gemisiyle Erciş'e, oradan da sınır bölgesine

doğru giderken, ilk söylentilere göre Ruslara iltica etmeyi onuruna yediremeyip teslim olmuş, son söylentilere göre de Zîlan deresinde tutuklanarak
Bitlis'e getirilmişti.

Olayın son şekli üzerine, Hizan ve Bitlis'e büyük miktarda düzenli asker¬

ler gönderilmiş ve Bitlis'te sıkıyönetim ilân edilerek, böyle durumlarda hep

yapıldığı gibi sıkıyönetim askerî mahkemesi kurularak sert bir biçimde ha¬
rekâtı yürütmeye başladığı gibi, bir yandan da Hizan üzerine asker gönderil¬
meye başlanmıştı.

Hizan üzerine yürüyen Osmanlı askerleri hiç bir karşı koymaya uğrama¬

dan doğruca Hizan şeyhlerinin mezarlıklarının ve tekkelerinin bulunduğu
Gayda'ya ulaşmışlar ve Seyyid Ali tarafından olağanüstü bir saygı ile karşıla¬
narak ağırlanmışlar; Seyyid Ali, kovuşturma harekâtı süresince Padişahın
askerlerini beslemişti. Kovuşturma sonucu olarak 300'e yakın kişi tutuklan¬

dığı gibi, Seyyid Ali de, "sadece merkezde bulunması gerektiği"nden sözedilerek Bitlis'e getirtilip tutuklanmıştı. Bir ay kadar tutuklu kaldıktan sonra

sıkıyönetim askerî mahkemesi, yargılamalarını sona erdirmiş olacak ki,

Şeyh Şehabeddin'in Bitlis'e ulaşmasından birkaç gün sonra 18 kişi hakkında
idam emri çıkarak, üç ayrı gecede kasabanın değişik yerlerinde idam hükmü
yerine getirilmişti.

(960)

"Tarayan" sözcüğü, "sulayan" sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır.
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Seyyid Ali, Şeyh Şehabeddin, Feqî Xelîl ve başkaları Gökmeydan'da; Şeyh
Şirin, Mela Muhyeddin, Feqî Cindi ve başkaları da Çarşı meydanında asıl¬
mışlardı.

Ayrıca 150 kişi de Sinop, Ankara, Sivas ve Medine'ye sürgün edilmişlerdi.
Bu sürgünler arasında tanınmış birkaç kişi de vardı.

Gökmeydan'ın tarihsel bağrı üzerinde kurulan idam sehpaları altında pek
müthiş, pek acı bir facia oynanıyordu:

Şeyh Şehabeddin, masum kalbiyle ipin altına geldiğinde, o zamana değin
kırgın bulunduğu Seyyid Ali ile helâllaşmış ve öfkeli bir şekilde söylenmek

isteyen Feqî Xelîl'e susmasını emrettiği gibi, çevresindekilere de ümitsiz ol¬
mamalarını, bunun ancak Tanrı'nın bir kaçınılmaz emri olduğunu ve uğra¬

dığı zulmün Tanrı'nın adaleti ile karşılaşacağını belirttikten sonra kutsal
"Yasin"i okumuş ve büyük bir dayanıklılıkla kendisini cellâtlara teslim et¬
mişti. Asıldığı ip iki kez kopmuş ve Şeyh Şehabeddin, "Allah'ın affettiğini
siz affetmiyorsunuz, benim için kalın bir ip getiriniz" demişti. Seyyid Ali
de, davranışları ile uğradığı feci akıbet arasında hiç bir ilişki göremediğini ve
akıl erdiremediği bu zalimce sonuç karşısında "dost eliyle ele karşı asılma¬
nın kendisine pek ağır geldiği"ni söylemişti.

İdam edilenler, Bitlis Hanları ile Rojkan aşireti ağalarının türbelerinin bu¬
lunduğu Eski Mezarlıkta toprağa verildiler.(961) Dostlar ve müritler, 15 gün

kadar akın akın mezarlarına gelerek ağıt yaktılar ve matemlerini, acılarını
belirterek, bu facia için matem usulü ile yaktıkları ağıtları söylediler. Ziyare¬
te gelen kafileler tüm olarak kasabanın içine bırakılmıyorlardı, grup grup ge¬

lerek ziyaret edip gidiyorlardı. Aksî takdirde geniş ölçüde gösteriler düzenle¬
neceği kuşkusuzdu. Ayrıca hükümet, Seyyid Ali'nin küçük oğlunu rehin
olarak Bitlis'te ikamet ettiriyordu.

Şeyh Şehabeddin'in ve Seyyid Ali'nin idamı Bitlis'te, Hizan'da, Kürdistan'ın çeşitli bölgelerinde acı etkiler uyandırdı; etkilenmedik bir tek yaratık

kalmadı. Hiç kimse, bu ansızın ve gaddarca sonucu beklemiyordu. Özellikle
Seyyid Ali'nin olayda katkısı ve içten gelen ilişkisi yoktu. Şeyh Şehabed¬
din'in de suçsuzluğu ve aklığı ortadaydı.

Mela Selim ise, Rus Konsolosluğunun dört tarafına nöbetçiler dikilerek
gözetleniyordu. Ne zaman ki Büyük Savaş(962) dolayısıyle Osmanlı hükü¬

meti ile Rusya arasında savaş durumu başgösterince ve Rus Konsolosu Bitlis'i
terkedince Mela da tutuklandı ve iki arkadaşı ile birlikte idam edildi. O sıra¬
larda ilân edilen genel aftan hükümlüler ve sürgünler de yararlanıyorlardı.

(961)

945 numaralı dipnota bakınız.

(962)

"Büyük Savaş"tan maksat I. Dünya Savaşıdır.
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KİŞİLER

Mela Selim, 55-60 yaşlarında, Genç dolayları Zazalanndandı. Dinsel ve
Arapça bilimleri bilen, bilgin ve dindar bir zat idi ve olayda oynadığı role

bakılırsa, "kendine özgü kişiliği olan" kimselerden sayılabilir. İradeli ve ide¬
al sahibi olduğu anlaşılıyor. Olaydan önceki günlerde, Karkarlı Mela Muh-

yeddin adlı zat, Mela Selim'e yeşil yazı ile yazmış olduğu bir mektupta, "kur¬
tarıcı ve yenilikçi" olacağını maneviyât âleminde görmüş olduğunu kendisi¬
ne müjdelemişti. Mela Selim, Şeyh Şehabeddin'in çocukluktan beri eğitim
ve öğretimi işinde bulunmuş ve bu nedenle de hem lalası ve hem de hocası
olduğu gibi, şeyhlik makamına geldikten sonra da yol göstericisi ve aynı za¬

manda da "Başhalife"si idi.(l).

Şeyh Şehabeddin, 30 yaşlarında, beyaz sarıklı, saygı uyandıran bir yüze sa¬

hip, şişman, övülecek nitelikleri olan bir zat idi. Dinsel ve Arapça bilimleri
bilen, dünya işlerinden sakınan, kendini ibadete veren, iyi nitelikleri huy
edinmiş erdemli bir insan ve gerçek bir şeyh idi. Hocasına karşı, yüreğinde
zaafa yakın derin bir saygı ve bağlılık duygusu beslerdi. Bu duygularını ölüm
karşısında bile göstermekten çekinmemişti. Sıkıyönetim askerî mahkemesi¬

nin, Valiye o bilinen mektubu yazıp yazmadığı sorusuna, "hocasının arzu¬
sunu yerine getirdiği" karşılığını vermişti. Hizan'ın "Paknûs" köyünde otu¬
rurdu. Yazın ise, Bitlis'e yakın, ormanlarla çevrili, güzel bir yerde bulunan
"Seyidava"(Seyyid'in yaptırdığı yer) adlı yazlığa giderdi. Halkın gönlünde,
tapınma derecesine varan bir olağanüstü saygıya ve manevî nüfuza sahipti.
Tarikate bağlı olanlar arasında "Gaws"(963) unvanıyle yüceltilen atası

Mela Sebatullah hazretlerinin(2) Celâleddin, Hasan ve Nur Muhammed ad¬
larındaki üç oğlundan Seyyid Nur Muhammed'in büyük oğlu idi. Seyyid

(1)

"Mürid", Nakşibendî tarikatına bağlı olanlar için kullanıldığı gibi, "halifelik" de, adı
geçen tarikate bağlı olanlardan aranan niteliklere sahip olan kimselere verilen özel bir
rütbedir.

(963)

(2)

947 numaralı dipnota bakınız.

Mela Sebatullah, Nakşibendî tarikatını yaymak için Büyük Seyyid Taha hazretlerin¬
den izin almışlardı. Gerçekte Seyyid Taha hazretleri, daha birçok saygıdeğer zata(ör-

neğin Siirt dolaylarında Fêrsav Şeyhi, Bitlis'te Şeyh Muhammed Küfrevî gibi) izin ver¬

mişlerdi. Bu zatların gerek yaşamlarında kendilerinin, gerekse vefatlarından sonra

soylarının nüfuz ve maneviyât alanları gayet genişti. Örneğin Bitlis'te Şeyh Muham¬
med Küfrevî hazretlerinin türbesini ziyaret etmek üzere ta Kars dolaylarından gelen
ziyaretçilerin, medet uman iniltilerle ve saygı ile eğilerek türbenin önünden geçtikleri
olur.

Yeri gelmişken şunu da söylemek gerekir ki, dağınık ve sayıca az topluluklar dışında
Kürdlerde din olarak Müslümanlık, mezhep olarak Şafiîlik ve tarikat olarak da Nakşi¬

bendîlik, öteki benzerlerine oranla daha üstün durumda ve çoğunluktadır.
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Ali ise, Seyyid Celâleddin'in oğlu idi. Şeyh Şehabeddin, amcası oğlunun

dünya işleriyle ilgisinin fazla olmasından ve gösteriş ve debdebe ile uğraşmasınden dolayı kendisine kırgındı.

Seyyid Ali, 30 yaşlarında, esmer benizli, siyah gözlü, çatık kaşlı, orta boy¬
lu, babayiğit tavırlı, kibar bir "bey" idi. Kıyafet bakımından birçok beyden

ayrıydı. Başına, kenarlarına "Ahmediye" denilen ipekli yazma sarılı fes giy¬
diği gibi, kostümü de Anadolu kasabalarında yaygın olan şekilde idi.(l)
Kürdler arasında, kendisine özgü takma adiyle "Hûtê Gewr"(Boz Ejder) di¬

ye anılırdı. Görkemliliği ve varlık içinde yaşamayı pek severdi. Yetkinliği ve
nüfuzu Hizan, Kevaş, Şetek, Tatîk dolaylarında geçtiği gibi Melazgırd ve Bu-

lanık'a kadar uzanmakta idi; bütün bu alanda tekkeleri ve müritleri vardı.
Tanrı'nın kullarından günde 200 kişinin, tekke ve misafirhanesinde yedirilip ağırlanmış olduğu söylenmektedir. Tekkenin esas gelirini, vakıf arazisi
oluşturuyordu.

Emrinde 300'e yakın savaşçı vardı. Bu miktar, seferber olmayı gerektiren
bir durum karşısında binlere ulaşabilirdi. Yalnız, bir kişinin anlattığına göre,

savaşçılarının askerî açıdan önemleri, öbür aşiretlerin süvarilerine göre, do¬
nanım ve düzen bakımından eksikti.

Seyyid Ali'nin sürekli olarak anan nüfuz ve gücü karşısında birçok rakibi

de ortaya çıkmaktaydı. Bu arada Ermeni çetleri dahi vardı. Fakat bu tehlikeli
güçle başa çıkamayacaklarını anlayan çete liderleri,(söylentiye göre Aram,

Işhan ve Remyan) geçmişte omuzdaşlarının denemiş oldukları gibi, Sultan
Abdülhamid H'nin saltanatının sonlarına doğru Kafkasya'dan gelen Ermeni

çete liderleri, Hasanan aşireti liderlerinden Rıza, Musa Bey'in kardeşi Kasım

Bey ile bir süre işbirliği yapmışlardı. Bu kez de Karçıkan'da ve Çemê Xanê
tekkesinin bulunduğu

"Keşan"

adlı yerde Seyyid Ali

ile görüştükleri

söylenir.

Seyyid Ali, öyküsünü anlatmakta olduğumuz olaya karşı olumsuz ve ta¬

rafsız bir durum almıştı. Bu durumu, soruşturma kurulunun görüşü pekiş¬
tirdiği gibi, çarpışmalara katılmış olan ve olaydan iki yıl önce evinden kov¬
muş olduğu oğlu Haydar'ın cezalandırılması gerektiğini de hükümete bil¬
dirmişti. Bu nedenle olacak ki, kendisinden kuşkulanmamakta idi. Yoksa

ortadan kaybolacağı kuşkusuzdu. Aynı zamanda, olayda etkin olanlara,
kendilerine yardımcı ve destek olduğu konusunda haber ulaştırmış olduğu
söylenmekte ise de, bunun belgelerle pekiştirilmesi gereği açıktır.

(1)

Kürdlerde ulusal başlık giysisi, keçe Külahtır. Değişik biçimleri vardır. Son zamanlar¬
da Türklerle ilişki kurmaya alışmış bulunan kentli Kürdler de, giydikleri feslerin çev¬
resine yazma sarmaktadırlar. Kostümler de, "welat" denilen coğrafî bölgelere gö-

re(Rojkan, Motkan, Garzan, Botan vb.) bir özellik gösterirler. Bunlardan Motkanlıların giyiniş biçimi gayet sade ve iyidir.
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Şeyh Şehabeddin ile aralarında var olan karşılıklı nefretin ortadan kaldırıl¬
ması için her ne kadar çalışılmış ise de başarı elde edilememişti. Aslında Sey¬
yid Ali, olayın meydana gelmesinden önce, durumunun her yönden önem
ve ağırlık kazandığını önsezi ile görerek, her şeyden vazgeçip Şam'a gitmek
düşüncesinde bulunuyordu.

ÖZET OLARAK

Ortaya çıkış biçimi ile akış biçimini, daha doğrusu dış yüzünü, kişilerini

ve sonuçlarını gözden geçirdiğimiz olayın "içyüzü" konusunda doğru bilgi¬
lerimiz bulunmamakla birlikte, niteliğini ve temel etkenlerini şu şekilde üç
nokta üzerinde toplayıp özetlemek mümkündür. Şöyle ki:

1- Bu olay, İttihad ve Terakkî hükümetinin sübjektif icraatına ve halkın uğ¬
radığı zalimce yönetim biçimine karşı adalet isteyen bir hareket idi.
2-

Olayın

çeşitli

aşamalarında

nüfuz

ve

rekabet

iddialarının

etkisi

görülmüştür.
3-

Dinsel

istekler

görünümünde

ortaya

çıkan

ulusal

ümitler

sön¬

dürülmüştür.

Law Reşîd

Çalışma arkadaşımız "Kurdistan" dergisinin 6'ncı sayısı da yayınlanmıştır.
Birçok seçkin yazıları içeren adı geçen dergiyi saygıdeğer okuyuculara tavsi¬

ye ederiz.
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Birinci sene

8 Mayıs 1335

Seneliği 220 kuruştur

T

T

Aded 18

\T

Salek

JIN
I JL 1\|

Altı aylığı 130 kuruştur

220qurişe

Nîv sal 130

"

HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

Din, edebiyat, içtimaiyat ve iktisadiyattan bahseder
Türkçe-Kürdçe mecmuadır

MÜNDERECAT
TÜRKÇE KISMI
Kürdler "İranî" değil midir!

Kurdîyê Bitlîsî

Kürdler tarihî bir millettir

E. S.

Baban Hanedanı

Yamülkîzade Abdülaziz

KÜRDÇE KISMI
Ji "Zîn"ê(964)

Mirovînî

E. Rehmî

Gazin

Fikrî Necdet

Çon bikoşîn

Dawer

Kürdçe elifba numunesi(965)
Nüshası 5 kuruştur

Necm-i İstikbal Matbaası
(964)

Ev parçe ji "Mem û Zîn"e hatîye girtin. Ji ber vê yeke, bi gumana me, ev sernivîsar li
vir bi şaşî weha derketîye; rastê wê "Mem û Zîn" e.

(965)

Bu bölüm gerçi burada derginin "Kürdçe kısmı"nda gösterilmişse de, aslında derginin
kapağının ikinci sayfasında çıkmıştır.

KÜRDÇE HARFLERİ(966)

(966)

Burada, bundan öneceki sayının sonunda ve gelecek sayıların bazılarında Kürd alfabe¬
si Arap harfleriyle basılıp yayınlanmış ve bazı örnekler de gösterilmiştir. Ancak bun¬
lar Arap harfleriyle olduğu için Latin harflerine çevrilmesi hem olanaksız, hem de ge¬
reksizdir. Bu nedenle biz bu örnekleri Latin harflerine çevirmedik.

Birinci sene

8 Mayıs 1335

Seneliği 220 kuruştur

T

Altı aylığı 130 kuruştur

T

Aded 18

\T

Salek

JIN
I J. 1>|

220qurişe

Nîv sal 130

"

HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

Din, edebiyat, içtimaiyat ve iktisadiyattan bahseder
Türkçe-Kürdçe mecmuadır

KÜRDLER "İRANÎ" DEĞİL MİDİR?!(ss.)
"Kurdistan" mecmuasının dördüncü nüshasında "Kurdistan ve Kürdler"
unvanlı bir makale okudum. Milletimizin en acıklı bir derdine temas eden
o makalede bizi sevindirecek güzel tasavvurlar, vaadler var. Kürd"ün tarihi¬
ni, içtimaiyatını, velhasıl bir millet sıfatıyle O'nun müessesât-ı mevcude ve
maziyesini tedkik etmek, milletimizi bugüne kadar yar-ü ağyar nazarından
saklayan meehuliyet perdesini yırtıp atmaya çalışmak, büyük bir azm-ü
himmet eseridir. Müteşebbisine muvaffakiyet temenni ederim.

Âlem-i medeniyetçe meehuliyetin, fena tanınmış olmanın bu asırda, hele
netice-i tasaffîsine titreyerek, inleyerek intizar ettiğimiz bu kıyamet-i içtima¬

iye zamanında ne yaman bir eser-i bedbahtî ve felâket olduğuna iman eden
hizmetkâran-ı vatan, bu gibi ulvî teşebbüsâta karşı riyasız bir şükran ve minnetdarî ile mütehassis bulunacaklardır.

Ben her an-ü zamanda, bahusus "Jîn" tarih-i intişarından beri milletimin
erbab-ı tedkik, eshab-ı kalemine iltica ederek rica ettim; dedim ki: Bir yan¬

dan icabât-ı asriyeye muvafık teşkilât ile Kürd"ün hukuk-ı tarihiye ve
menafi-i siyasiye-i haliyesi müdafaa edilsin; diğer taraftan her vasıta-i neşr-ü

telkîne tevessül ile ebedî düşmanlarımızın kurdukları asırlık şebeke-i iğfal ve

hıyanetin firifte-i dalalı olan [2] ve bugün mukadderât-ı cihana tahakküm
-3-
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eden milletlerin hakkımızdaki ilm-ü kanaatleri tashih ve tebdile uğraşılsın.

Günler, aylar berk-i hâtıf süratiyle geldi geçti. Hayat-ı milelde belki bir daha
tesadüfü muhal kıymetdar dakikalar tevali edip gitti. Bu müddet zarfında,
maatteessür ilân edelim ki— ne doğrudan doğruya milletimizin vikaye-i

hukukuna temas eder bir teşebbüse, ne de Kürdleri enzar-ı ecanibde bir parça
tenvîr edebilecek neşriyata şahid olmadık; böyle bir şey duymadık.
Bana öyle geliyor ki, kitle-i hazıramız artık mahrum-ı basar ve basirettir.

Çünkü, her şey bertaraf, haksızların tatmin-i hırs-ı millîleri uğrunda kopar¬
dıkları tufan-ı tahrif ve iğfali, icad-ü tevessül ettikleri vesait-i tezvîr ve ıdlalı

olsun görmüyor, ibret almıyoruz. Çünkü bâtıl, hiç yoktan, bir değil, birçok
sahte haklar yaratacak kadar ilerlemişken; bizler, zavallı Müslüman bizler,
güneşten parlak haklarımıza rağmen, tarihî, halî hukuk-ı insaniye ve milliye-

mizin üfûl-ı elimi muvacehesinde bile, hâlâ bir sükûn-ı miskinane ile bîhiss-ü hareket duruyoruz. Hayır, durmuyor, didişiyoruz.

On ikinci asrın tayf-ı haili hakim ve mütehekkim, sokaklarımızda, mey¬

danlarımızda cebhe-i hakimiyetimizi darbeler, harîm-i diyanetimiz ayaklarıyle yürüyen bir âsıfe-i hevlengîz önünde temelinden çatırdarken, biz de uğ¬
raşıyor, hiç dinlenmeden didişiyoruz; ancak biri birimzle, kardeş kardeşle
boğuşuyoruz.

Ufuk kanlı bulutlarla kaplı, istikbal siyah gölgelerle örtülü, gönüller tevalî

eden ye'sengîz hadisâtın tazyik-i baridi altında ölüm ra'şeleriyle titriyor. İti¬
raf ederim ki böyle bir zamanda, insan bir parça tesliyet bulmak için hali
unutmaya çabalıyor, muzlim olsa bile yalnız istikbali tefekkürle onun kasr-ı
mübheminde acılarını unutturacak bir nokta-i ümid arıyor.

Ben de, yaşlı gözlerimi âtinin derinliklerine tevcih ederek diyorum:
"Madem ki halin fırsatlarını kaçırdık; bize, ebede kadar yaşamaya namzed

milliyetimizi [3] istikbalin, karanlık ve kızıl istikbalin sine-i hırs-ü udvanında sakladığı elem ve ölümlerden sıyanete çalışmak vazifesi kaldı".
Evet, bugünkü ve yarınki vazifemiz budur, bu olmalıdır.

Cevf-i muzliminde çetin ve kanlı bir cidali taşıyan bu mefkurenin istediği
şerait-i muvaffakiyeti ihraz edebilmek, Kürd'ün meziyât-ı meftûresine yir¬

minci asrın ekanîm-i sa'y-ü sebatını telkihe mütevakkıftır. Ancak bu sayede¬
dir ki milletimiz, adalet-i naimenin bidarî-i tamına kadar —hakkı gasb olu¬
nanlara has bir inad-ı fedakârane ile— her vazifeyi îfa, her manii imhayı mütekeffil intihanapezîr bir kudret-i mücadele ile teçhiz olunabilir.

İrfan-ı asra, ihtiyac-ı zamana, bazû-i teşkilâta istinad etmeyen cesaret ve fe¬
dakârlıkların ömrü çok az, tesiri hiç yoktur. Binaberîn, Kürd'ü asrî teşkilâta
mazhar etmelidir. Kanaatime göre bu teşkilât, mazî-i millî esası üstünde
yükselebilir.

Mazî bir hazine-i kuvvettir. Urûk-ı millîsine oradan avuç avuç füyûz-ı zendegî akıtamayan akvam, mübarezât-ı milliyede pek çabuk duçar-ı ta'b olur-

780

- 4 -

lar; onların hisse-i cidali, zincir-i esarettir. Veyl o cemiyete ki mazîsinden
uzaklaşmaya temayül eder!
Ef'al-ı ecdad, harekât-ı âliyeyi telkin ve tekvinde, avamil-i haliyenin pek
çok fevkında bir mevki-i şümul ve tesire maliktir. Mazi, tarihtir. Tarih-i mil¬
lînin nazargâh-ı ahfada uzattığı her satr-ı şüûn, istikbal-i millete doğru atıl¬

mış birer sırat-ı şevk-ü heyecandır. Gözleri ecdadın tarih-i millî sahaifini dol¬
duran mefahir ve harekât-ı âliyesine müteveccih olmayan ahfadın tarîk-i ha¬
yattaki mazhariyeti, mevcudiyet-i sefîlesini,

zamanın kendisine ihzar

ettiği gavr-ı izmihlale doğru— ra'şedar adımlarla sürüklemeye mahkûmiyet¬
ten ibaret kalır.

Binaenaleyh, tehacüm-i mesaible uyuşan milletimizi göğsünden tutarak
şiddetle sarsmak, O'nun mahmur-ı gaflet gözlerini arkaya, derece derece

uzaklara [4) tevcih ederek, kulağına mazî-i ecdadın azamet ve haşmetini bir
nâre-i canşikâf kuvvetiyle bağırmak ihtiyacı vardır.
O'na, Trakya sahraları, Adalar denizi, Akdeniz, Sahra-i kebîr, Babil kulele¬
ri, Umman denizi, Sind ve Turan ve Karadeniz'i biri birine bağlayan hattın
çerçevelediği hudud-ı vatanı irae etmelidir ki, himmet-i ecdadın yüksekliği
ile acz-ü zillet-i ahfada ağlayan meskenet-i haziranın sıklet-i hicabından bir

hisse-i intibah çıkarsın. İşte bu muazzam vazifeyi yapacak kudret, mazî-i mil¬
lîyi terennüm eden tarih sahifeleri arasında saklıdır. Onu atşan-ı irfan millete
ihda edecek eli bekliyoruz. Bütün millet, öpülmeye şayan bu yegâne ele hara¬
retli buselerini takdim için tarif edilmez bir sabırsızlık içindedir.
Görüyorum ki Kürd'ü hayat-ı aşiretten saha-i cemiyete geçirmek için atıla¬
cak köprünün temelini, O'nun millî tarihini tedvin etmek teşkil ediyor.
Acaba milletimizin bir tarihi yok mudur?

Bunun cevabı pek müşkildir. Onun için ben de bu cevabın münakaşasını,
bazı izahât-ı mütemmimeden sonraya talik ediyorum.

Malumdur ki bir milletin mebde-i tarihîsi, henüz pek gene olan tarihin
saha-i rü'yetine duhulü anından başlar. Fakat, yerden biter gibi birdenbire
nazar-ı tarihe çarpmak kâfi gelmiyor; bir de mevrid ve menşe vesikası isti¬
yorlar ki, işte bu, pek karışık bir mesele teşkil ediyor.

Her millet, kablettarihin karanlık yollarında eser-i ecdadı arıyor. Bizde bu
kervana karışmak ihtiyacındayız. Bu takdirde işe, bizde de tâyin-i menşeden
başlamak icabediyor. Tarihimize dair söz söylemek isteyen arkadaşların
cümleten bu ihtiyaca serfürû ve bu noktaya temas ettiklerini görüyorum.

"Kurdistan" mecmuasının dördüncü nüshasındaki makalelerinde Seyyid
Arif Bey, Kürdlerin menşeini araştırmaya lüzum görüyorlar. Bu maksadla
yazdıkları [5] mütalâada, kendileriyle hemkanaat bulunmadığım bazı nok¬

talara tesadüf ettim. Bu sebeble, tarih ve âtî-i millîmizle kaviyyen alâkadar
gördüğüm menşe bahsini biraz münakaşa lâzım geldi. Hepimizin muhtaç
olduğu bazı hakikatlerin tezahürünü temin edebilmek için, bu mevzuun
- 5 -
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miıletdaşlarımız arasında bir zemin-i münazara ittihaz edildiğini görmek,
doğrusu şiddetle arzu olunacak şeylerdendir. Bakalım.

Seyyid Arif Bey, makalelerinde, "evlâd-ı Hazreti Nuh'dan Şam'ın neslin¬

den inşiab eden Kürdler. . .ilh." diyorlar. Bunda bir zühul var zannediyo¬
rum. Biz şimdiye kadar Kürdleri "Yafesî" biliyorduk.(967) Bu kadar Garb
muhakkikin uleması arasında, bahusus Şark-ı Karîb(968) akvamının tarih-i
kadîmi üzerindeki rida-i mechuliyet ve mübhemiyeti ref eden ve pek kat'î
hakaik-i ilmiyenin tezahürünü temin eyleyen tedkikat ve keşfiyat-ı cedideyi,
mesaî-i müşkilelerine medyun olduğumuz asr-ı ahîr âlimleri miyanında bir
zata tesadüf edilmiyor ki, Kürdlerin Sam nesline mensubiyetine dair hatta
zayıf bir rivayet dermiyan etmiş bulunsun. "Albert Male" gibi tarafdarlan
yine kendi şahıslarına inhisar eden bazı müellifîn-i taliyenin Asur tasavîr-i
metrukesinden çıkardıkları "fizyonomi" müşabehetlere istinaden meydana
attıkları pek indî ve zayıf iddialar, bizatihi mecruhdurlar. "Fizyonomi" mü¬

şabeheti, itiraf ederim ki pek çürük bir istinadgâhtır. Urûk-ı beşerin binlerle
ifade edilebilecek ihtilâtât ve tesâlübâtının bugünkü mahsul-ı uzvîsini, baş ve
yüzlerinin veya elbise ve kıyafetlerinin irae ettiği hutût ve eşkâlden istimzacen tasnif etmek, ilim mefhumuyle ne derece itilâf eder, bilmem.
Şark'ın (969) eslâf-ı ulemasıyle onların rehber-i tarihîsi Tevrat'ın bu mese¬
le hakkındaki hükümlerini tahkik edersek, görürüz ki onların bir kısmı,
hudud-ı mesaîlerini öz vatanlarının hudud-ı siyasî (970) ile tahdid ederek, di¬

ğer milletlerle asla meşgul olmamışlar; kendi milliyetlerini ise, bermutad
Nuh oğullarından birine rabtetmekle iktifa eylemişlerdir. Kısm-ı diğeri,

Arab ulemasıyle muakkibleri ulema-i İslâmiyenin [6] ekseriyetle yaptığı gi¬
bi, kâinata yalnız Arab gözlüğüyle bakarak, saha-i ıttıla'ları dahilindeki ak¬
vamın kâffesini —uydurdukları herhangi bir masalın kuvvet-i ıdlalına tevdi
ile— milliyet-i AraKyeye ilhak etmekten başka bir şey düşünmemişlerdir.
İşte, Kürdleri, "Münzir ibni Maissema"(971) masalı vasıtasıyle kavmiyet-i

Arabiye camiasına sokan rivayet ve emsali, bu nevi tasfiât-ı indiyeye istinad

eder. Binaberîn tevarih-i Şarkiye menkulâtı, hemen hemen umumiyetle
şayeste-i ihticac değildir.

(967)

Yafesî: Nuh Peygamber'in oğlu Yafes'in soyundan olanlar.

(968)

Şark-ı Karîb: Yakındoğu.

(969)

Buradaki "Şark"tan maksat Şark ülkeleri, Doğu ülkeleridir.

(970)

Doğrusu "siyasîsi" olmalıdır.

(971)

"Münzir ibni Maissema"nın Tükrçe anlamı "Göksuyu'nun oğlu Münzir" demektir.

Sözü edilen Münzir, bugünkü Irak'ın güneyinde hüküm süren ve merkezi "Hîre"
olan "Lahmî" Arap devletinin en ünlü hükümdarıydı. 514-554 yılları arasında hü¬
kümdarlık yapan Münzir, bu adla anılan hükümdarların üçüncüsüydü. Annesi Mavi¬

ye, olağanüstü güzel olduğu için "göksuyu" anlamına gelen "Maüssema" sanıyle anıl¬
mıştır. Bu nedenle Münzir de "Münzir ibni Maissema" diye tanınmıştır.

Öte yandan bu ad, derginin aslında, dizgi yanlışlığı sonucu olarak "Münindir ibni Ma-

ilma" biçiminde çıkmıştı. Biz doğru biçimi olan "Münzir ibni Maissema" olarak
yazdık.
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Tevrat'a gelince; Kürdleri nesl-i Yafes'e mensub göstermekte bizimle müt¬
tefik bulunduğu halde, "Ahd-i Atîk"(972) efsaneleri, zamanımızda vesaik-i
tarihiyeden addedilmek mevkiini artık kaybeylemiş gibidir. Babil, Nineva,

Ekbatan tozları altındaki nefais-i menabie malik olduğu günden beri ilm-i

tarih, evlâd-ı İsrail'in bir nevi(973) mecmua-i esatiri demek olan bu kitabın
ırkların

inkısamâtına

aid

rivayâtından

istiğnaya

başlamış;

beşeriyât ve

ulûm-ı muavinesinin terakkiyât-ı ahîresinden feyz alan usul-ı tarihin şekl-i
hazırı, nihayet onu kabil-i ihmal bir hale koymuştur.
Pek tabiîdir ki tevarih-i atîka ve müverrihîn-i salifeyi çokça işgal eden

evlâd-ı Nuh masalı da, bu miyanda saha-i ilmi terke mecbur bulunuyor.
Akvam-ı beşeriyeyi uydurma bir silsile-i ensabın zeyl-i ibhamına bağlayarak
Nuh'un üç oğluna kadar çıkaran masalları nisyan-ı ebedîye mahkûm etmek¬
le beraber, ulûm-ı cedîde, uzun ve mut'ib senelerin mahsul-ı tetebbuu olan
tasnifât-ı ırkiyesine

sevk-i itiyadla— Sam, Ham, Yafes isimlerini alem itti¬

haz etmekten feragat edememiştir.

Fürs tarihlerine bakarsak, orada hakikî bir kardeş ve kandaşlığın verdiği

hararet-i muhabbetle Kürd"ün derağuş edildiğini ve hatta O'nun ayrı bir
namla zikrine tahammül edilemediğini ekseriyetle müşahede ederiz.
Görülüyor ki Kürdleri "Sam" ırkı defterine idhal mümkün olmuyor.

Hatta Seyyid Arif Bey de, "Sam dâvası"nı tâkib eden satırlarda, "Kürdler

herhalde, zannedildiği gibi İranîlerin bir şubesi değil. . .ilh" dedikten sonra,
hemen müteakibi fıkrada, "yalnız, İranîlerle aynı kavmiyete mensub olmak
[7] itibariyle bir karabetin mevcudiyeti inkâr edilemez. Çünkü. . .ilh" de¬

mekle aşikâr bir tenakuza düşmekten kurtulamıyor. Samî bir milletin Yafes
ırkına mensub İranîlerle aynı kavmiyete mensub olabilmesi, onlarla inkâr
edilemeyecek bir rabita-i karabete sahib bulunması, tarihin şimdiki telâkkîsiyle kabil-i telif değildir.

Kürdler ya Sam veyahut Yafes oğludur; ikisi ortası yoktur. Ekseriyet-i mü-

dekkikîn, Kürd'le "Sam" arasında bir münasebet görmüyor. Ben burada,
Kürd'ün Yafes neslinden olduğunu kabul ve bu nazariyeyi umumî bir nazar¬
la tedkik edeceğim.

Kürd'ü Yafes ırkından addetmekle meseleyi kestirip atmış olmayız. Bu

takdirde dahi, araya, muhtac-ı izah bir âmil girdiğini müşahede ederiz. Ma¬
lumdur ki Yafes ırkı, yalnız Arîlerden ibaret değil, bir de "Turan" unsurunu

hâvidir. Binaenaleyh şimdi de, Kürdler ya "Aryan!" veyahut "Turanî"dirler

diyeceğiz. Bu ihtimal size garib gelmesin. İkinici ihtimal, son zaman tedkikatı miyanında büyük bir ehemmiyetle mevzu-i bahs ve makal olmaktadır;

keşfiyât-ı ahîreden kuvvet alan ağırbaşlı ve kesîrüladed tarafdarlara da malik¬

tir; birçok Alman ve İngiliz neşriyatı, hususîyle "Encyclopedia Britannica" gibi kabule mütemayildir.
(972)

Ahd-i Atîk: İsa Peygamber'den önceki Yahudi kutsal kitaplarının tümü; Tevrat, Ze¬
bur, Mezamir gibi.

(973)

"Çeşit" anlamına gelen "nevi" sözcüğü, derginin aslında "nevh" biçiminde çıkmıştı.

Ancak bunun bir dizgi yanlışlığı sonucunda böyle çıktığı açıktır. Bu nedenle, biz doğ¬
ru biçimi olan "nevi" yazdık.
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Mösyö "Westergarde", "Operst", "De Saulcy", "Norris"nin mesaî-i âli-

manelerinden ahz-ı kuvvet eden yeni tarih, gayri kabil-i itiraz bir iddia ile di¬
yor ki:

"Kürdlerin bugünkü vatanı, mühaceret-i İraniyeden evvel hâlis bir unsur-ı
Turanî ile meskûn idi. İstilâ-i İraniye rağmen onlar yerlerinde oturdu; şimdi¬
ki Türk'ün yaptığı gibi, sebatsızlık ederek hemen baba yurdunu terk ile mu¬
hacir olmadı".

Garb tarihlerini pek çok işgal eden bu mütalââta bakarak biz de, milletimi¬
zi akvam-ı Turaniyeden mi addedelim?!

Eğer birçok sarih delâletlerin nisyanı kabil olsa da Kürd'ün "Aryan!" bir
millet olduğu kanaat-i müessesesi reddedilebilse, yapılacak ilk iş, filhakika bu

suale cevab-ı tasdik vermekten ibaret kalacaktı. Lâkin elimizde üç burhan-ı
[8] kavi vardır ki Kürdlerin menşeini "Yafes" ırkının Ari kısmına, bize daha

yakın bir tâbirle "İranî" şubesine götürüyor.
Şu menşe meselesi, hele tarihin gençliği mahzurunun inzimamıyle, pek
karışık bir mahiyete maliktir. Şimdiye kadar hemen hiç bir milletin menşei

katiyetle tâyin edilememiştir. Bu mesele her vakit için bir derece meçhul, bir
parça mübhem olarak erbab-ı ilm-ü tedkik miyanında, daimî bir menba-i
kıyl-ü kal olmak mazhariyetini muhafaza edip gitmektedir. Ancak bazı âsâr
ve alâim vardır ki, bu mevzuu saran zılal-ı ibhamı ehemmiyetli bir surette

tenvîr ile mazinin karanlıkları arasında taharrî-i hakikate çıkan erbab-ı ilme
rehberlik etmektedir. Evet, millî efsaneler, lisan, ahval-ı içtimaiye tedkikatı,
bugünkü ve hatta mazideki akvamın menşelerine dair tam bir vuzuh ve kati¬
yetle îta-i kararı temin edebiliyor.

Millî efsaneler, zannolunduğu gibi uydurma birer hayal kumkuması ol¬
maktan çok uzaktır. Her efsane, içinde yaşadığı milletin

adedleri meçhul

asırlardan evvel vukua gelmiş— herhangi bir hadise-i ictimaiyesinin ahlaf
elinde alettevalî tahrif-ü tebdil edile edile veya aynen bize kadar vâsıl olmuş
bir yadigâr-ı muhtırıdır. Onun rivayâtı arasında, nazar-ı tarassudu tenvîr ede¬
cek birçok tarih "kırıntı"ları mevcuddur.

Ben, "Jîn"in ilk nüshalarında münteşir makalelerimde, Kürdlerin millî ef¬
sanelerine dair birkaç söz yazmış ve Kürd efsanelerinin menşe-i millîmizi
"İranî" şubesine isal ettiği neticesini istihsal etmiş idim. Bundan ötürü, efsa¬
neler bahsini burada tekrar etmeyeceğim. Lisana bakarak diyeceğim ki "bu
da aynı neticeyi tahkim ediyor". Alelhusus Kürd sarf-ü nahvinin(974) tedkiki, bu hükmü gayri kabil-i itiraz bir derecede teyîd eyler.

Tâyin-i menşede tedkikat-ı lisaniyeye istinadın iyi bir esas olmadığını ilân
eden ulema, bu iddialarında mahdudunnazar kalmışlardır.
(Mâbâdı var)
Kurdîyê Bitlîsî
(974)

Sarf ve nahv: Dilbilgisi kurallarını konu alan iki bilim dalının Arapça adları. Bunlar¬
dan sarf, sözcük yapılarını ve fiil çekimlerini konu alır; buna "tasrif" adı da verilir.
Nahv ise, sözdizimini ve cümle yapıları ile sözcük türlerini konu alır.
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[9] KÜRDLER TARİHİ BİR MILLETTIR(*)

-2-

Tarihin sahifeleri karıştırılacak olursa, milel-i muhtelife arasında mutlaka
Kürdlere de tesadüf olunur. Kürdler de kendilerine göre bir devr-i tarihî ge¬
çirmişlerdir; Kürdler de ecdadının destan-ı zaferleriyle hayli müddet iftihar
etmişler ve bugün de etmektedirler. Dûrbîn bir nazarla bakılırsa, fazilet ve
hamasetlerle dolu bir Kürd tarihi görülür.
Kürdlerin tarihî bir millet olduğu, aşağıdaki delâilden anlaşılacaktır.

İşte, Kürdlerin tarihen mevcud olduklarına ve milel-i ecnebiyenin merak
ve tecessüslerini celbettiklerine dair deliller:

1- 1887 tarihinde Fransalı "Hanri Binder", "Emile Hamlin", (975) daha
birkaç Fransız mütehayyizanının Kurdistan 'a icra etmiş oldukları seyahat
neticesinde, "Kürdistan'da" namındaki kitabda seyahat-i vakıanın esbabı,
"Hanri Binder" tarafından şöylece tasrih edilmiştir:

"Mösyö Reklos'un kitablarının birinde şöylece bir ibare gözüme ilişti:
'Asya-i Vusta'nın Büyük Zab havzası, hazm-ü ihtiyatsız tasaddî edileme¬

yen bir kıtadır.(976) Buraya "Dağlar Memleketi" tesmiye olunur ki sükkânı
bahadır, cengâver olan Kürdlerdir'.

İşte şu ibare, bende bu memleketi görmek için bir merak uyandırdı. Haki¬
katen tecessüsümü izale ettim, sevahati vaptım ve neticede çok memnun
oldum".

Anlaşılıyor ki Kürdler, tarihen mevcud ve şecaatleriyle iştihar etmiş bir
millettir. Maatteessüf, bu hakikatler meydanda iken, Kürdlerin nisyan-ı

umumiye [10] duçar olduğuna, tarihen ve lisanen mevcudiyeti nâmâlum bir
millet olduğuna dair birçok yaygaralar yağdırılıyor. Bu ihtirasla dolu yayga¬
raların ne kadar mantıksız bulunduğunu ve bâtıl bir hayal ve kâzib bir zehabdan ibaret olduğunu isbat edeceğiz.

2- "Faste de la Nation Kourde" tarihinde, "Kürd kelimesi şecaatle müte¬
radiftir. Cihanın şecî', bahadır kahramanlarından birçoğu bu millete mensubdurlar. Vaktiyle Keykubad'ın taht-i tâbiiyetinde bulunan ve gazenferane
hamasetiyle müştehir Rüstem-i Zal dahi bu millete mensubdu" deniliyor.
Bununla Kürdlerin, bihakkın harika-i muzafferiyetleriyle iftihara şayan
bir millet olduğuna bir kanaat hâsıl oluyor.
(975)

Burada ve bundan sonraki paragrafta yer alan yabancı adların orijinal yazılış biçimleri¬

ni, yani Latin harfleriyle yazılış biçimlerini saptayamadık. Bu nedenle bu adları, Os¬
manlıcada Arap harfleriyle yazılıp okundukları biçimde yazdık. Bu yazılış biçimi ise,
çoğunlukla orijinal yazılıştan farklı olur.

(976)

Buradaki "Asya-i Vusta", öyle anlaşılıyor ki yanlışlıkla böyle yazılmıştır; doğrusu

"Asya-i Suğra"dır. Çünkü "Orta Asya" demek olan "Asya-i Vusta"nın Kürdistan'la
ilgisi yoktur; Kürdistan'ın yer aldığı bölgeye ise "Küçük Asya" anlamına gelen "As¬
ya-i Suğra" denirdi. Anlaşıldığına göre dizgi yanlışlığı sonucu, "suğra" sözcüğü "vus¬
ta" biçiminde çıkmıştır.

_9_
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Yine mezkûr tarihin birkaç sahifesini çevirdim; gözüme şöyle bir ibare
ilişti:

3- "Kürd milleti Şereffedin ile iftihar eder. Şerefeddin, Kürdlerin mezayâ ve
seciyelerini yegân yegân tedkik etmiş ve Kürd tarihinde büyük bir nam bı¬
rakmıştır" diyor.

Bu berahîn ve "Jîn"in hacminin adem-i müsaadesinden yazılamayan daha

birçok şeyler, yanlış zehablara karşı yükselen hak sadalarıdır. Ümid ederim
ki, Kürd ufkunu kaplayan ihtiras ve gafletle mâli bulutların içlerinden, mü¬

temadiyen hak kığılcımları sıçrayacak ve Kürd gençlerinin mütemadi faali¬
yetleriyle, şimdiye kadar muzlim sahalarda gömülen Kürd tarihi tamamen
tezahür edecektir.

Fakat heyhat! Bu tarihî millet şimdiye kadar müdhiş felâketlerin kurbanı
ve her an hûnîn fecayia mâkes olmuştur.

Bilmem ki bu millet ne zaman bu korkunç siyah gecelerin bir sabahına na¬
il olacak, ne zaman inleyen kalbi, kanayan ruhu rahat bulacaktır.

Zamîme-i makal olarak, Kürdlerin tarihî bir millet olduğunu kabul eden,
fakat fart-ı cesaretini barbarlıkla tevil etmek isteyenler için birkaç söz
söyleyelim:

Kürdlere isnad olunan bu şeyler, bühtandan ibarettir. Her bir Kürd, hakka
[il] karşı boynunu büker; lâkin bâtıla karşı kalbinden kopan sayha-i itirazla,
son nefesini feda edinceye kadar çarpışır. "Kürd milleti ismet-i vicdan,
safiyet-i kalbiyeye malik bir millettir" der, işin içinden çıkarız.
Şîlanlızade

Eyüb Sabri(977)

Hamiş: Gelecek makalemizde Kürdlerin tarihî bir millet olduğuna devam

ve Kürd lisanının henüz tanılmamış bir lisan olduğunu iddia eden yanlış ze¬
hablara îta-i cevab edeceğiz.(978)
E. S.

(977)

Yazarın adı, bu yazının ilk bölümünün yayınlandığı derginin 13'üncü sayısında "Yu¬
suf Sabri" şeklinde çıkmıştı.

(978)

Yazarın çıkacağını bildirdiği "gelecek yazı "sı, derginin bundan sonraki sayılarının hiç
birinde çıkmamıştır. Bunun nedeni de bilinmemektedir.
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BABAN HANEDANI^)
(MÂBÂD)
KABRİN BAŞ TARAFINDAKİ TAŞTA:
Huve'1-Hayy'ul-Bakî
Hazihi'l-meşhedü'ş-şehîdi's-saîdi

ve

merkadü'l-me'cûri

bi'1-ahireti Es-

Seyyid yed'ül-valî'1-âlî'l-bazili'l-hamd ve li masalihi'1-enam, bâni'l-hasena-

ti'İ-haddi'1-âsâr aleyhi fi haza'1-emri bi'1-huruci
mervî

ve huve Süleyman Paşa ibni merhum

Halid Paşa gaferallah

KABRİN AYAK TARAFINDAKİ TAŞTA:
Vali-yi asr-ü Süleyman-i zaman

An ki gerd-i sitem ez dehr bıruft
Van ki ta çark be kameş gerdîd

Kâm-ı hîs ez heme a'da bıguruft

[l2]

Aşikâr ez çı be şuxl-ı dünya
bûd meşgul, velîkin bınuhuft

İhtimameş heme din, dindarî bûd
ne be kâm-ı dil-i hod hurd nehuft
Bûd der adi der în âlem tak

ba keffeş tîğ-i siyaset hem cuft
Çend sal-ı ki be dîn kanun zîst
yaft teşrif-i şehadet ra muit

Muğîr-i hem muşti ba hançer

gevher-i cism-i geramış bısuft
Hud

çunan .

(1)
(1)

Bu yazılar her ne kadar doğru istinsah edilmemiş ise, Süleyman Paşa'nın adl-ü diyane¬
tine dâll bir âbide-i tarihiye olduğu cihetle, müstensihin yazısını aynen dere ediyoruz.

JÎN
_H_
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Hakimlerin merakıdını ihtiva eden cami civarındaki bu kabirlerden
sonra, köye giderken iki büyük taşlık daha vardır ki, buranın birisinin

medrese, diğerinin hamam olduğu mervîdir. Ağaların merakıdını

muhtevi tepe ise, nisbeten iyi bir halde olup, tepenin en üstünde Cafer
Ağazade Mehmed Ağa'nın kabri hepsinden daha iyi mahfuz kalmıştır.

Tepenin sair aksamı da, kamilen bu aile efradının kabirleriyle malamal olup,

ahfadının

"Handanzade"

namını

aldıkları Mehmed

Ağa'nın kabrindeki taşlarda başka yazılar okunamıyorsa da, yalnız
1118(979) tarihi mükemmelen seçilmektedir.

Qelaçolan hakkında verdiğim bu malumattan sonra, muhterem Ba¬

ban ahfadının o mevkii istimlâk edip o âbidât-ı tarihiyeyi ihya ve mu¬

hafaza için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarını kemal-i elem ile yad et¬
mekten kendimi alamayacağımı şurada yazdıktan sonra sadede rücu
edeceğim:

Süleyman Paşa'nın vuku-ı şehadetinde, sandali-i hakimiyete mahdu¬

mu İbrahim Paşa kuud etmiş ise de, memleketteki şûriş nihayet hal'ını
mucib olmuş ve yerine Hane Paşazade Mehmed Paşa ik'ad edilmiştir.
(Mabadı varX980)

(979)

980

Milâdî takvime göre 1706 yılı.

.

Burada "devamı var" anlamına gelen "mâbâdı var" diye yazılmışsa da, bu dizi yazımn
devamı derginin bundan sonraki sayılarının hiç birinde yayınlanmamıştır. Bunun
nedeni de bilinmemektedir.
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[13] KÜRDÇE KISMI

MUXATÎBÎYA MEMÊ YE DİGEL ŞETÊ CİZÎRE
MUCAWÎBÎYA Jİ İŞQA BÊNE2ÎRÊ(98i)

Ki ey şubhetê eşkê min rewane!

Bêsebr û sükûn î, aşiqane(982)
Bêsebr û qerar û bêsukûn î

Yan şubhetê min tu jî cunûn î?(983)
Qet nîne jibo te ra qerarek

Xalib di dilê te da ne yarek(984)
Her lehze te jî çi tête bîre

sergeşte dibî li rex Cizîrê?(985)
Ev şehre ye ger jibo te mehbûb
hasil gerîyaye bo te metlûb(986)

(981)

Muxatibî: Hevpeyvîn, peyvîna du kesan yan jî çend kesan digel hev, ku du kes yan jî
çend kes bi hev ra bipeyivin. Ê ku dipeyive gerçi yek e, ew jî Memê ye; lê Xanî di vî
beşê "Mem û Zîn"ê da Dîcle şibandîye bi kesek û kirîye berpeyv ji Memê ra, goya ku
Memê digel çêm dipeyive

Şetê Cizîrê: Çemê Cizîrê. Mexsed jê Dîcle ye, ku di ber Cizîrê ra derbas dibe.

Mucawibî: Hevbersîvî, ku du kes yan jî çend kes bersîva pirsên hev bidin. Li vir jî Xanî
Dîcle şibandîye bi kesekî ku bersîva pirsên Memê dide.
Işq: Evîn, eşq.

Bênezîr: Bêhevta, bêemsal, a ku kesek wek wê tüne, di rindî û xweşikî û bedewîyê da
kes nagîje tenga wê, kes nikare bibe emsal û hevtayê wê. Mexsed ji bênezîrê Zîn e.

Mana sernivîsarê bi tevayî weha ye: "Hevpeyvîna Memê ye digel çemê Cizîrê, hevbersîvîya ji derdê evîna rinda bêhevta".
(982)

Şubhet: Wek, mîna.

Eşk: Histir, histirên çavan, ronik.
Rewane: Tiştê ku diherike, direwe, rewan dibe.

Aşiqane: Aşiqkî, evîndarkî, wek aşiqan, wek evîndaran.

Yanî "ey çemê ku wek histirên çavên min diherike û direwe, tu jî wek aşiqan, wek evîn¬
daran bêsebr û bêsukûn î".

(983)

Cunûn: Dînîtî.

(984)

Xalib: Qey, wisa tê zanîn ku, wisa dixuye ku.

Bi gumana me di vê malikê da şaşîyeka çapê heye û rastê wê "xalib di dilê te da ye yarek" e.

(985)

Sergeşte: Bêhiş, serger, gêj, kesê ku serî lê diğere û gêj dibe.

(986)

Hasil gerîyaye: Bi dest ketîye, hatîye cî, ketîye dest.
Metlûb: Daxwaz, tiştê ku mirov lê diğere, dixwaze.
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Daîm di dilê te da ne menzil
Deste te li gerdenê hemail(987)
Hêja ji Xwedê tu fikr-i nakî(988)
Her roj-i hezar-i şikr-i nakî(989)

Ev çende dikî hewar û gazî(990)

Êdî çi miradekî dixwazî!
Bêhûde çira dikî tu feryad(991)
aware diçî dîyarê Bexdad!(992)
Ger ez bigirîm we ger binalim

wer ez bimirim we ger bikalim(993)
herçî we ku ez bikim rewa ye

Maqûl-i jibo mi ra fena ye(994)
Carek li dile mi jî guzer ke

Serçeşmeyê çeşme min nezer ke(995)
Derdê dilê min ku bêdewa ye?

Çeşme tere min cima cera ye?(996)

(987)

Menzil: Xanî, avayîyên bajêr.

Hemail: Hemayil, niviştên ku mirov davêje stûyê xwe.

Yanî "wek hemayila ku mirov davêje stûyê xwe, te destê xwe wisa avêtîye gerdena bajarê Cizîrê".
(988)

Fikr: Fikar, tirs.

(989)

Şikr nakî: Tu şikrê Xwedê nakî.

(990)

Ev çende: Ev qas.

(991)

Bêhûde: Bêsemed, bêsebeb.

(992)

Dîyar: Hêl, herêm.

(993)

Wer: Ev payvik ji peyvikên "we" û "eğer" hatîye kurtkırın û bı mana

(994)

Fena: Tunebûn, ku tiştek yan mirovek tune bibe.

(995)

Guzer ke: Bibûre, derbas bibe

u eger

e

Yanî, "tiştê maqûl û awayê maqûl jibo min ew e ku ez tune bibim".
Serçeşmeyê çeşmê min nezer ke: Li serkanîya çavê min binere
(996)

Ku bêdewa ye: Cima bêderman e, cima dermanê wî tune

Çeşme tere min cima cera ye: Çavê min ê ter, çavê min ê şil cima diherike, cima histır
je ten.
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Dîwane me, min peri bi der da
Ez Dîcle me, zenberî mi berda(997)
Westanî-yû Nêrgizî-yû Seqlan

Derwaze û Ummerî-yû Meydan(998)
Van seyregehan tu lê dikî geşt(999)
Ez mame, jibo mi ra der û dest

MİROVINI
Sado! Go hebî kürek kêm'îzan(lOOO)

Gotî "küre min, tu nabî însan"(1001)
[14}

Ew gotine lê qewî giran hat
Rabû eniri, înad bi eyan hat
Derket ji welatî, wî sefer kir
Lewra xeberê di wî eser kir

Ehd kir, biçitin bibit qumandan

yan walîyekî biheşmet û şan(1002)

(997)

Zenber: Têleka xelekkî peçayî û qatkirî ye, du tiştan bi hev ve yan jî nêze hey digire
û radigire; jê ra tê gotin "zenberek" jî. Bi Tirkî jê ra tê gotin "yay", bı Inglızı )i je ra te
gotin "spring".

.

Wisatê zanîn ku Memê bi vê peyvê dixwaze beje ku "min zenbereka xwe berdaye, zen-

bereka min filitîye û ez bûme wek çemê Dîcle, bê ser û ber dıçım û diğerim
(998)

Ev navên di van her du malikan da, navên wan cîyan in ku Dîcle di wan ra derbas dibe

(999)

Seyregeh: Cîyê meşê, cîyê gerê, cîyê ku mirov lê diğere
Geşt: Ger.

* ..

l

(1000) Sado: Ev navê xwarzayê hozen bûye, çawa ku wî di serê helbesta xwe ya bi nave "Jtbo
nesla têt" da, ku di jimareya 8'an da derketîye, ev nav nivîsîye û bı jerenotek jı daye za¬

nîn ku Sado xwarzayê wî ye Wisa tê zanîn ku hozen ev helbesta ha wek ş.retnameyek
ji xwarzayê xwe Sado ra nivîsîye

Go: Ev peyvik li hin hâlen Kurdistanê ji alîyê çîrokbêjan ve di sere çırokan da te gotin.

Li hin helan jî çîrokbêj di serê çîrokan da dibêjin "dibêjin", li hin helan ,ı dıbejın

Kêm'îz'an: Kesê ku kem caran heqîyê û rastîyê qebûl dike, kesê serhişk û înatkar û
heqnenas.

(1001) Ev peyv peyva bavê wî kurê kêm'îzan e

(1002) Biheşmet: Kesê ku bi meqam û karê xwe serbilind dibe
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Ew çû xebitî, di mekteban xwend
Ca paş ve nemînit ehd û pêwend
Lewra nedixwest bibîte alim

Nîyet hebû ew bibîte zalim
Çend mektebekan we girt wesîqe
Tali' kire walî, bêselîqe(1003)
Berkirîye ji zêr cilêd muzeyyen(1004)

Ew hakim û walî ye mueyyen(1005)

Gava zivirî, gîhîşte bajêr

ew cahil û ehmeqê ku bêxêr
emrek ji xwe daye bo qumandan

babê xwe heman havête zindan
Roja dîtir anîye huzûrê

Ew tehlexeber înande bîr'ê:
Babo! Ne te got "tu nabî însan"
Walî me, di milkî da hükümran

- Haşa. . . Min negot "tu nabî walî
belku ji mirovîyê tu xalî"

5 Nisan 335(1919)

Ji Mala Hekarîyan

E. Rehmî

(1003) Bêselîqe: Kesê ku nikare baş bipeyive û binivîse, qabilîyeta peywîn û nivîsîne

têda

tune

(1004) Berkirîye: Wergirtîye.
Müzeyyen: Xemilandî.

(1005) Mueyyen: Tayînkirî.
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[16] GA2İN(ioo6)

Çavê xwe vekin, li dora xwe binêrin
Çer qîrîn e, hawarê wan binêrin
Iro heq e, heqkî li me li pêş e

Ji ezmana nayê xwarê bi kîse
Çîya bilind, deşta fire bêzilam
Newala mezin, hemî tê da bêziman
Serek dibin, axa dibin bêmerî
Roj heq e, dîsa dikevin bêserî
Gişt ketine bin lihêfên nerm û germ
Kes nabêje çi bû ewil ezm û rezm(1007)

Ziman ji me hatîye birrîn, dev girtî
Reşayî kete ber me, çav girtî
Xwîn nemaye İaşe me da, em çi nin!

Mîna mirî tevdigerin, em jîn in(l)
Beri salan ne wisa bû, heq hebû
Jibo heqîyê li her dere şer hebû

Hemî serek heq zanîbûn, nas hebû
Jibo çi firîqet bûn? Heq hebû
iro jî em kurê mêran, wan şêran

Êdî heyf e li me hildin wan navan
Em gişt qels bûn, li dine dar û sar bûn
Em ketine xwe bi xwe, em jî har bûn

(1006) Di vê helbestê da gelek şaşîyên rêzkirinê û çapkirinê hebûn. Me pirrên wan sasıyan rast
kirin.

(1007) Ezm: Vîn, îrade, daxwaza qutûbirr.
Rezm: Mêrxasî, mêranî, şerkarî, fêrisî.

Peyvika "rezm" di eslê kovarê da "zerm" derketibû, me awayê wê yê rast nivîsî.
(1)

Hayat manasınadır.(1008)

(1008) Yanî bi mana heyat e Divîya ku di helbestê da bihata gotin "em jîndar in"; lewra mirov
xwedî jîn e, yanî jîndar e, ne ku jîn bi xwe ye
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Ji harbûnê Xwedê ji me hez nekir
Musîbetan li ser me da birr nekir(1009)

Mezin gotin "hezar nushî çêtir e
musîbetkê", jibo millet bêtir e(1010)

Me ne yeke, hezar ji wan me dîtin
Hemî çala kolayî bû, em ketin

Bi ketin jî çav venekir, em kor bûn
Yek nedigirt deste yeke, em kerr bûn
Ji me jî yek serek derneket
rîya heqîyê neda pêşî, ber neket

Cima, ji çi em ditirsin, çi heye!

Ewê ku heq e em dixwazin, çi heye
Cima millet ji dilekî derneket!
Cima şêx û hecî, seyda ber neket!
Li ber heqîyê gişt çîya wê bireşînin

Li ber yekbûnê wê ezmanan bihejînin

1 Mart 335(1919)

Dîyarbekrî
Fikrî Necdet

(1009) Birr nekir: Nebirrî, dûwayîya wan nanî, paşî li wan nanî.

(1010) Ev peyv îşaret e bi alîye peyveka Osmanî ve ku tê da tê gotin "bir musibet bin nasihat¬
ten evlâdır"; yanî "musîbetek ji hezar şîretîçêtir e". Daxwaz û mebest ew e ku musîbetek ji hezar şîretî pirrtir ders û tecrübe dide mirov, hişê mirov tîne serê mirov. Hozanê

vê helbestê gotîye ku "mezin weha dibêjin, lê jibo netewe musîbetek pirrtir e jî, zêde
«An

_19_
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[16] ÇON BİKOŞÎN
Le paş pênc sal henase kêşan û birsîyî û tênwî, axirî, xom geyanduwe naw

biraderanî komelperwer û wetendos! Min le jêr em bare nahemware da hemû
çiştêkim le fikir çûbûwe-w hetta le jîyanî xom herasan bûbûm. Emgut: Xudaya, le paş em agire "Kurd" çî lê dêt? Le Mardîn û Mosile we ta weku Este-

mûl hemû kêw û berd pirr bûbû le muhaciri Kurd. Yekê berdî eşikan, yekê
xakî hel eken, yekê barî ekêşa. Hemû rût û qût. Her emende nebû. Zorî le
birsa emird ebûwe xorakî qel û gurg.

Of, kam dil le pêş em menzerey berd berêje da natwêtewe! Kam çaw le be¬
raber em sefalet û reşbextîye da pirr le firmêsk û agir nabêt! Ax, em bextereşe!

Le Pozantî bo jûr, pîrejinekim dî. Sê kiçî wirdî bû, berdyan ekêşa. Xom ranegirt, lêm pirsî:
"Te ji kêder î, dayê?"

Ke dengi mini bîst, pirr çawî bû le firmêsk, be îşaret kiçekanî pêşan dam:
"Emane mindalî min in. Bo parûyê 'nan' sibey ta êware ekoşîn, hêşta têr
man nakin. Du kurim le ber mird, bawkîyan emro sibeynê le jêr(kawilî kêwekî pêşan dam) ew berdasa mird, kirdmane jêr xakwe".

Min berçawim tarîk bû, dilim hate lerze, gêj û sir bûm. "Ax, em bextereşe".
Birrê nan û parem pê bû hemûm daye dayke pîre-w rabûrdim.
Pîrejin le "Wan" e-w geyşibûwe ewê. Feqet sê qurbanî dabû. E ke tesewir

bikirit komelî Kurd çî kêşawe, çî mawe Pem hîkayetane eminde zor e Eğer
piyaw bêt û hemûy binûsê, umrî "Nuh"î pê lazim e

Kurdistan hemûy talan kira, heta way lê hatuvve. Zor cêga merêkî, bizinêkî
tiya nemawe. Bo emane çî bikeyn? Kurdistan wezîfey zor e, feqet eme le he¬
mû gewretir, le gişt beehemmîyettir e.
(Mawyetî)
Erdelanî
Dawer

Necm-i İstikbal Matbaası
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Müdîr-i Mes'ûl: Hamza
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[17] "MEM U ZIN'İN TABT HİTAM BULDU
Mela Ehmedê Xanî hazretlerinin Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemi¬
yeti tarafında öteden beri tab'ettirilmekte bulunan "Mem û Zîn" namındaki kitabı, yakında saha-i intişara çıkacaktır. "Mem û Zîn", cemiyetin neşre¬

deceği külliyatın birinci kitabıdır. İstanbul'da kâğıd fiatının ve tertib masari¬
finin pek yüksek olmasına rağmen, "Mem û Zîn" mevcud kâğıdların en
iyisine ve pek nefîs surette tab'ettirilmiştir. Cemiyet hiç bir menfaat-i maddi¬
ye gözetmeyerek, yalnız Kürd edebiyat ve irfanına hizmet etmek istediğin¬

den, bu kadar masarıf-ı azîme ile meydana gelen bu kitaba, idarehaneden
alınmak şartıyle 50, ve taşraya taahhüdlü olarak posta ile gönderilmek üzre
60 kuruş fiat konulmuştur. Kitabın aded-i tab'ı pek az olduğundan, en evvel
Kürdistan'daki kari'lerin arzularını is'af etmeyi istiyoruz. Arzu edenlerin
idarehaneye müracaat etmeleri ve taşradakilerin de kitab bedelini posta ile
nakden göndermeleri lâzımdır.

TEB'A "MEM U ZIN"E TEMAM BU

"Mem û Zîn"a Mela Ehmedê Xanî, di sûretekê nefîs da hatîye tebi'kirin.

Her kese arzuya xwendin û kirîna \vê biket, ji îro paşê di îdarexana me da

"50", jibo xaricê ji İstanbul digel mesarifa postê "60" quriş e.

EMRAZ-I CİLDİYE VE EFRENCİYE MÜTEHASSISI

DOKTOR ŞÜKRÜ MEHMED BEY
Hemşehrilerimizden Doktor Şükrü Mehmed Bey, pazardan maada hergün
sabahtan akşama kadar Galatasaray Mektebi karşısında Hıristaki ve nam-ı

diğerle Said Paşa Hanındaki muayenehanesinde hastaları kabul ve en mü¬
kemmel usullerle tedavi eder.

Telefon: Beyoğlu, 1812

ELEM ÇİÇEKLERİ
Bitlis'te kadîmden beri neşr-i irfan ile mâruf Hizanî ailesinin ahfadından
hemşehrimiz Kemal Fevzi Bey'in ahiren bu namda 95 sahifelik bir mecmua-i

eş'arı intişar etti. İnce ve zarif hislerin mahsulü olan bu güzel mecmuayı
kariîn-i kirama bilhassa tavsiye ederiz.

ADRES:

Babıâli Civarı Ebussuud Caddesinde

Necm-i İstikbal Matbaasında

"Jîn" İdarehanesi

TEVZİ MAHALLİ:
Babıâlî Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi

ABONELERİMİZE(*)
Abonelerimize gönderdiğimiz birtakım nüshaların vâsıl olmadığı şikâyeti,
öteden beri merciinin nazar-ı dikkatine vaz'edildiği halde el 'an tevalî ediyor.
Bu şikâyeti tekrar arzetmekle beraber, abonelerimize vâsıl olmamış nüshalar

var ise numrolarını heman idareye bildirmelerini rica eyleriz.

GOZ HEKİMİ
DOKTOR HÂMİD SAKİR
Mumaileyh, her nevi göz hastalıklarını tedavi ve lâzım gelen ameliyatlarını
muvaffakiyetle icra ile numrolu fennî gözlükler dahi tâyin eder. Her gün

Eminönü'nde

tramvay

mevkıfında

Hüseyin

Hüsnü

Eczahanesinde

bulunur.

Sebîlürreşad cerîde-i İslâmiyesinin 411'inci nüshası, kıymetdar makalelerle
intişar etti.

(*) Refîk-i mesaîmiz "Kurdistan" mecmuasının 7'nci nüshası da intişar et¬

miştir. Birçok güzîde makaleleri hâvî olan mezkûr mecmuayı kariîn-i kira¬
ma tavsiye eyleriz.

WERGERANÊN JİMAREYA 18'AN

18'INCI SAYININ ÇEVİRİLERİ

KÜRDLER İRANLI DEGIL MIDIR!
"Kurdistan" dergisinin 4'üncü sayısında "Kurdistan ve Kürdler" başlıklı

bir yazı okudum. Ulusumuzun en acıklı bir derdine değinen o yazıda, bizi
sevindirecek güzel tasarılar ve vaatlar vardır. Kürd'ün tarihini, sosyolojisini,

özetlersek bir ulus olarak O'nun günümüzde var olan ya da geçmişte kalan
kuruluşlarını incelemek, ulusumuzu bugüne kadar dostların ve düşmanla¬
rın gözünden saklayan bilinmezlik perdesini yırtıp atmaya çalışmak, büyük

bir kararlılık ve himmetin ürünüdür. Bu işin girişimcilerine başarılar
dilerim.

Uygarlık dünyasınca bilinmemenin ve fena tanınmış olmanın bu çağda,
hele durulması sonucunu titreyerek ve inleyerek beklediğimiz bu toplumsal
kıyamet(lOll) zamanında ne yaman bir talihsizlik ve felâketin verisi olduğu¬
na inanan vatan hizmetçileri, bu gibi yüce girişimler karşısında içten gelen
bir şükran ve minnettarlıkla duygulanacaklardır.

Ben her an ve her zaman, özellikle "Jîn"in yayınlanması tarihinden beri,
ulusumun araştırmacılarına ve kalem sahiplerine sığınarak rica ettim ve de¬
dim ki:

Bir yandan, çağdaş gereklere uygun örgütlerle Kürd'ün tarihsel hakları ve

şimdiki siyasal çıkarları savunulsun; öte yandan, her çeşit yayın ve anlatım(1012) araçlarına başvurarak, ebedî düşmanlarımızın kurdukları yüzyıl¬
lık kandırma ve hıyanetin yarattığı saptırmalarla kandırılmış olan ve bugün
dünyanın mukadderatına egemen olan ulusların hakkımızdaki bilgi ve kanı¬
ları düzeltilip değiştirilmeye uğraşılsın.

Günler, aylar göz kamaştıran şimşek hızıyle geldi geçti. Ulusların yaşa¬

mında belki bir daha rastlanılması olanaksız olan değerli dakikalar ardı ardı¬
na gitti. Bu süre içinde, üzülerek belirtelim ki, ne doğrudan doğruya ulusu¬
muzun haklarının korunmasına değinen bir girişime, ne de Kürdleri yaban¬

cıların

gözünde

bir parça aydınlığa

kavuşturabilecek

yayınlara tanık

olmadık; böyle bir şey duymadık.

Bana öyle geliyor ki bugünkü kitlemiz hem görme yeteneğinden, hem de
sezgiden yoksundur. Çünkü, her şey bir yana, haksız olanların, ulusal hırsla¬
rını tatmin etmek uğrunda kopardıkları saptırma ve kandırma tufanı, icadedip başvurdukları yalan ve saptırmayı olsun görmüyor, ibret almıyoruz.

Çünkü, haksız ve çürük olan bir dava, hiç yoktan, bir değil, birçok sahte hak
yaratacak kadar ilerlemişken, bizler, Müslüman olan zavallı bizler, güneşten

parlak haklarımıza rağmen, tarihsel ve bugünkü insancıl ve ulusal hakları¬

mızın acı bir şekilde ortadan kaybolup güneş gibi batması karşısında bile, hâ¬
lâ miskince bir durgunlukla duygusuz ve hareketsiz duruyoruz. Hayır, dur¬
muyor, didişiyoruz.
(1011) "Toplumsal kıyamet", I. Dünya Savaşı ve onun yolaçtığı gelişmeler olsa gerektir.

(1012) Buradaki "anlatım" sözcüğü, Arapça "telkîn" sözcüğünün karşılığı olarak kullanıl¬
mıştır. "Telkîn" sözcüğü, "bir düşünceyi başkasına aşılamak, kafasına yerleştirmeye
çalışmak ve kulağına koymak" anlamına gelir.
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XII. yüzyılın korkunç çılgınlığı, egemen olarak ve bizimle alay ederek so¬
kaklarımızda, meydanlarımızda egemenlik cephemize darbeler indirirken

ve kutsal dindarlık bölgemiz, ayaklarıyle yürüyen ve kendisiyle birlikte kor¬
kunçluklar getiren bir kasırganın önünde temelinden çatırdarken, biz de uğ¬
raşıyor, hiç dinlenmeden didişiyoruz ve ancak birbirimizle, kardeş kardeşle
boğuşuyoruz.

Ufuk kanlı bulutlarla kaplı, gelecek siyah gölgelerle örtülü, gönüller birbi¬
rini izleyerek gelen ve kendileriyle birlikte umutsuzluğu da getiren olayların

soğuk baskısı altında ölüm titreyişleriyle titriyor. İtiraf edeyim ki böyle bir
zamanda, insan bir parça teselli bulmak için bugünkü durumu unutmaya ça¬

balıyor, karanlık olsa bile yalnız geleceği düşünüyor, onun belirsiz sarayında
acılarını unutturacak bir parça ümit arıyor.

Ben de yaşlı gözlerimi geleceğin derinliklerine yönelterek diyorum ki:
Madem ki günümüzün fırsatlarını kaçırdık; bize, sonsuza dek yaşamaya

aday olan milliyetimizi geleceğin, karanlık ve kızıl geleceğin hırs ve saldır¬
ganlık dolu bağrında sakladığı acılardan ve ölümlerden korumaya çalışmak
görevi kaldı.

Evet, bugünkü ve yarınki görevimiz budur, bu olmalıdır.

Gözle görülmeyen bağrında çetin ve kanlı bir mücadeleyi taşıyan bu idea¬
lin gerektirdiği başarı koşullarını elde edebilmek, Kürd'ün yaratılıştan gelen
üstünlüklerine XX. yüzyılın çaba ve kararlılık unsurlarını aşılamaya bağlı¬
dır. Ancak bu sayededir ki ulusumuz, uyuyan adaletin tam uyanmasına ka¬
dar, hakkı gasbedilenlere özgü fedakârca bir inatla her görevi yerine getirme¬

yi, her engeli yok etmeyi garantileyen sonsuz bir mücadele kudreti ile dona¬
tılabilir.

Çağın bilgilerine, zamanın ihtiyacına, örgüt pazusuna dayanmayan cesaret

ve fedakârlıkların ömrü çok az, etkisi hiç yoktur. Bu nedenle, Kürd'ü çağdaş
bir örgüte kavuşturmalıdır. Kanıma göre bu örgüt, ulusal geçmişin temeli üs¬
tünde yükselebilir.

Geçmiş, bir güç hazinesidir; ulusal damarlarına oradan avuç avuç yaşam fe¬
yizleri akıtamayan halklar, ulusal mücadelelerde pek çabuk yorgunluğa uğ¬

rarlar. Onların mücadelelerinden elde edecekleri pay, tutsaklık zinciridir.
Vay o toplumun haline ki geçmişinden uzaklaşmaya eğilim gösterir!

Ataların yaptıkları, yüce hareketlerin anlatılmasında ve oluşturulmasın¬
da, günümüz etmenlerinin pek çok üstünde bir kapsam ve etki düzeyine sa¬

hiptir. Geçmiş, tarihtir; ulusal tarihin olaylar hakkında torunların gözleri
önüne uzattığı her satır, ulusun geleceğine doğru atılmış birer şevk ve heye¬
can köprüsüdür. Ataların ulusal tarihin sayfalarını dolduran övgülerine ve
yüce hareketlerine yönelik olmayan torunların yaşam yolunda alacakları so¬

nuç, aşağılık varlıklarını, zamanın kendilerine hazırladığı yok olma çukuru¬

na doğru titrek adımlarla sürüklemeye mahkûm olmaktan ibaret kalır.
-III-
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Bu nedenle, felâketlerin toplu saldırmasıyle uyuşan ulusumuzu göğsün¬

den tutarak şiddetle sarsmak, O'nun dalgınlıktan mahmurlaşmış gözlerini
arkaya, basamak basamak uzaklara yönelterek, ataların geçmiş büyüklük ve

görkemini yırtıcı bir nara gücüyle kulağına bağırmak ihtiyacı vardır.
O'na, Trakya bozkırlarını, Adalar denizini, Akdeniz'i, Büyük Sahra'yı,

Babil kulelerini, Umman denizini, Sind'i, Turan'ı ve Karadeniz'i birbirine
bağlayan çizginin çerçevelediği vatan sınırlarını göstermelidir ki, ataların
himmetinin yüksekliği ile, torunların beceriksizliğine ve alçalmışlığına ağla¬
yan bugünkü miskinliğin utancının ağırlığından bir kendine gelme payı çı¬
karsın. İşte bu muazzam görevi yapacak kudret, ulusal geçmişi şakıyan tari¬

hin sayfaları arasında saklıdır. Onu, bilgiye susamış olan ulusa armağan ede¬
cek eli bekliyoruz. Bütün ulus, öpülmeye değer bu tek ele ateşli öpücüklerini
sunmak işin anlatılamaz bir sabırsızlık içindedir.

Görüyorum ki Kürd'ü aşiret yaşamından toplum olma alanına geçirmek

için atılacak köprünün temelini, O'nun ulusal tarihini derleyip yazmak
oluşturuyor.

Acaba ulusumuzun bir tarihi yok mudur?

Bunun cevabı pek güçtür. Onun için ben de, bu cevabın tanışmasını bazı

tamamlayıcı açıklamalardan sonraya bırakıyorum.
Bilinmektedir ki, bir ulusun tarihselliğinin başlangıcı, henüz pek genç

olan tarihin görüş alanına girdiği anda başlar. Ne var ki, yerden biter gibi
birdenbire tarihin gözüne çarpmak yeterli olmuyor; bir de gelindiği yer ve
köken belgesi istiyorlar ki, işte bu pek karışık bir sorun oluşturuyor.

Her ulus, tarihöncesi döneminin karanlık yollarında atalarının izlerini
arıyor. Biz de ku kervana katılmak ihtiyacındayız. O halde bizde de, köke¬
nin belirlenmesinden işe başlamak gerekiyor. Tarihimiz konusunda söz söy¬
lemek isteyen arkadaşların tümünün bu ihtiyaca eğildiklerini ve bu noktaya
değindiklerini görüyorum.

"Kurdistan" dergisinin 4'üncü sayısındaki yazılarında Seyyid Arif Bey,
Kürdlerin kökenini araştırmaya gerek görüyorlar. Bu amaçla yazdıkları gö¬

rüşlerde kendileriyle aynı kanıda bulunmadığım bazı noktalara rastladım.
Bu nedenle, ulusal tarihimiz ve ulusal geleceğimizle güçlü biçimde ilişkili
gördüğüm köken konusunu biraz tartışmak gereği doğdu. Hepimizin gerek¬
sindiği bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayabilmek için bu konunun

ulustaşlarımız arasında bir tartışma platformu olarak alındığını görmek,
doğrusu şiddetle arzu edilecek şeylerdendir. Bakalım.

Seyyid Arif Bey yazılarında, "Hazreti Nuh'un evlâtlarından Şam'ın so¬
yundan gelen Kürdlerin. . ." diyorlar.

Bunda bir yanılgı var sanırım. Biz şimdiye kadar Kürdleri Yafes soyundan
biliyorduk. Bunca Batılı araştırmacı bilginler arasında, özellikle Yakındoğu

halklarının eski tarihi üzerindeki bilinmezlik ve belirsizlik örtüsünü kaldı802
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ran ve pek kesin bilimsel gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayan yeni incele¬
meleri ve bulguları zorlu çalışmalarına borçlu olduğumuz son yüzyılın
bilginleri arasına hiç bir zata rastlanılmıyor ki, Kürdlerin Sam soyundan gel¬
diklerine ilişkin hatta zayıf bir söylenti ileri sürmüş olsun.

Albert Male gibi, yandaşları yine kendi şahıslarından ibaret olan bazı alt
düzeydeki yazarların, Asurlulardan kalma resimlerden çıkardıkları "fizyonomik benzerlikler"e dayanarak ortaya attıkları pek sübjektif ve zayıf iddia¬
lar, kendiliğinden çürüktür. "Fizyonomik benzerlikler", itiraf edeyim ki

pek çürük bir dayanaktır. İnsan ırklarının binlerle belirtilebilecek karışım
ve melezleşmelerinin bugünkü organik ürününü, baş ve yüzlerinin ya da el¬

bise ve kıyafetlerinin gösterdiği çizgi ve şekilleri yoklayarak sınıflandırmak,
"bilim" kavramı ile ne ölçüde bağdaşır, bilmem.

Doğu'nun(1013) eski bilginleri ile onların tarihsel kılavuzu olan Tevrat'ın
bu konu hakkındaki yargılarını araştırırsak, görürüz ki onların bir bölümü,
çalışmalarını kendi öz vatanlarının siyasal sınırları ile sınırlayarak öbür ulus¬
larla hiç uğraşmamışlar; kendi milliyetlerini ise alışkanlıkla Nuh'un oğulla¬

rından birine bağlamakla yetinmişlerdir. Öbür bölümü ise, Arap bilginleri
ile onları izleyen İslâm bilginlerinin çoğunlukla yaptıkları gibi, evrene yal¬
nız Arap gözlüğüyle bakarak, bilgi alanları içindeki halkların tümünü, uy¬

durdukları herhangi bir masalın saptırma gücüne havale eden Arap milliye¬

tine katmaktan başka bir şey düşünmemişlerdir. İşte, Kürdleri "Münzir ibni
Maissema"(1014) masalı aracılığıyle Arap milliyeti topluluğuna sokan söy¬
lenti ve benzerleri de, bu çeşit sübjektif sınıflandırmalara dayanır. Bu neden¬

le, Doğu tarihlerinden yapılan alıntılar, hemen hemen genellikle kanıt olma¬
ya lâyık değildirler.
Tevrat'a gelince; Kürdleri Yafes soyundan gelme göstermekte bizimle gö¬
rüş birliği içinde bulunduğu halde, Ahd-i Atîk (1015) efsaneleri, zamanımız¬
da tarihsel belgelerden sayılmak konumunu artık kaybetmiş gibidir. Tarih
bilimi, Babil ve Nineva ile Ekbatan tozları altındaki değerli kaynaklara sahip

olduğu günden beri, İsrailoğullarının bir çeşit mitoloji derlemesi olan bu ki¬
tabın ırkların sınıflandırılmasına ilişkin öykülerine ihtiyaç duymamaya baş¬
lamış; antropoloji ve ona yardımcı olan bilimlerin son gelişmelerinden yarar

sağlayan tarih metodolojisinin bugünkü şekli, nihayet bu kitabı, vazgeçilebi¬
lir bir duruma koymuştur.

Pek doğaldır ki eski tarihleri ve geçmiş tarihçileri çokça işgal eden Nuh'un
çocukları masalı da, bu arada bilim sahnesini terketmeye mahkûm bulunu¬
yor. Yeni bilimler, insan topluluklarını uydurma bir "soylar zinciri"nin be¬
lirsiz kuyruğuna bağlayarak Nuh'un üç oğluna kadar çıkaran masalları son¬

suza dek unutulmaya mahkûm etmekle birlikte, uzun ve yorucu yılların
araştırma ürünü olan ırkların sınıflandırılmasına, alışkanlık güdüsüyle
Sam, Ham ve Yafes adlarını belirleme işareti olarak koymaktan da vazgeçe¬
memiştir.
(1013) 969 numaralı dipnota bakınız.
(1014) 971 numaralı dipnota bakınız.
(1015) 972 numaralı dipnota bakınız.
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Fars tarihlerine bakarsak, orada gerçek bir kardeşlik ve kandaşlığın verdiği
ateşli sevgiyle Kürd'ün kucaklandığını ve hatta O'nun ayrı bir adla anılması¬
na bile tahammül edilmediğini çoğunlukla görürüz.

Görülüyor ki, Kürdleri "Sam ırkı" defterine geçirmek mümkün olmuyor.

Hatta Seyyid Arif Bey de, Şam'la ilgili iddiasını izleyen satırlarda, "Kürdler
herhalde, sanıldığı gibi İranlıların bir kolu değildir. . ." dedikten sonra, he¬

men arkasındaki paragrafta, "yalnız, İranlılarla aynı milliyete mensup ol¬
mak bakımından bir akrabalığın varlığı inkâr edilemez; çünkü. . ." demekle,
açık bir çelişkiye düşmekten kurtulamıyor. Samî bir ulusun, Yafes ırkına

mensup İranlılarla aynı milliyete mensup olabilmesi, onlarla inkâr edileme¬
yecek bir akrabalık bağına sahip bulunması, tarihin şimdiki anlayışıyle bağ¬
daşabilir bir şey değildir.

Kürdler ya Şam'ın, ya da Yafes'in çocuklarıdır; ikisinin ortası yoktur, ince¬

lemecilerin çoğu, Kürdİe Sam arasında bir ilişki görmüyor. Ben burada,
Kürd'ün Yafes soyundan olduğunu kabul ederek, bu görüşü genel bir bakışla
inceleyeceğim.

Kürd'ü Yafes soyundan saymakla konuyu kestirip atmış olmayız. Bu tak¬
dirde dahi, araya, açıklanması gereken bir etmenin girdiğini görürüz. Bilin¬
diği gibi Yafes soyu, yalnız Arîlerden ibaret değildir; bir de "Turan" ırkını

içermektedir. Bu nedenle şimdi de "Kürdler ya İranlı, ya da Turanlıdırlar"
diyeceğiz.

Bu olasılık size garip gelmesin. İkinci olasılık, son zamanların incelemele¬
ri arasında büyük bir önemle söz ve tartışma konusu olmaktadır; son bulgu¬

lardan güç alan ağırbaşlı ve çok sayılı yandaşlara da sahiptir. Birçok Alman
ve İngiliz yayınları, özellikle "Encyclopedia Britannica" gibi yayınlar da
bu görüşü kabul etmeye eğilimlidirler.

Mösyö Westergarde, Operst, De Sauley, Norris'nin bilgince çalışmaların¬
dan güç alan yeni tarih, itiraz edilmesi olanaksız bir iddia ile diyor ki:

"Kürdlerin bugünkü vatanında, İran göçlerinden önce saf bir Turan ırkı
yaşamaktaydı. İran istilâsına rağmen onlar yerlerinde oturdular; şimdiki
Türk'ün yaptığı gibi sebatsızlık ederek hemen baba yurdunu bırakıp göç¬
men olmadılar".

Batı tarihlerini pek çok işgal eden bu görüşlere bakarak, biz de ulusumuzu
Turanlı kavimlerden mi sayalım?

Eğer birçok açık kanıtın unutulması mümkün olsa ve Kürd'ün "Ari" bir
ulus olduğu hakkındaki yerleşmiş inanç reddedilebilse, yapılacak ilk iş, aslın¬
da bu soruya "evet" yanıtı vermekten ibaret kalacaktı. Ne var ki, elimizde

üç güçlü kanıt vardır ki, Kürdlerin kökenini Yafes ırkının Ari bölümüne, bi¬
ze daha yakın bir deyimle "İranlı" koluna götürüyor.
Şu köken sorunu, hele tarihin genç olması sakıncasının da eklenmesiyle,

pek karışık bir niteliğe-sahiptir. Şimdiye kadar hemen hemen hiç bir ulusun
kökeni kesinlikle belirlenememiştir. Bu sorun, her zaman bir ölçüde "bilin¬
mez", bir parça "belirsiz" olarak bilim ve araştırma adamları arasında sürek¬

li bir söylenti ve dedikodu kaynağı olmak başarısını koruyup gitmektedir.
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Ancak, bazı izler ve belirtiler vardır ki, bu konuyu saran belirsizlik gölge¬
lerini önemli bir biçimde aydınlatarak, geçmişin karanlıkları arasında gerçe¬
ği aramaya çıkan bilim adamlarına kılavuzluk etmektedir; Evet, ulusal efsa¬
nelerin, dilin ve sosyal durumların incelenmesi, bugünkü ve hatta geçmişte¬
ki

kavimlerin

kökenlerine

ilişkin

tam

bir

açıklık

ve

kesinlikle

karar

verilmesini sağlayabiliyor.

Ulusal efsaneler, sanıldığı gibi uydurma birer hayal kumkuması olmaktan
çok uzaktır. Her efsane, içinde yaşadığı ulusun kim bilir kaç yüzyıl önce
meydana gelmiş herhangi bir sosyal olayının, sonraki kuşakların elinde sü¬
rekli olarak bozula bozula ve değiştirile değiştirile, ya da aynen, bize kadar
ulaşmış hatırlatıcı birer anısıdır. Onun söylentileri arasında, gözetleme bakı¬
şını aydınlatacak birçok "tarih kırıntıları" vardır.

Ben, "Jîn"in ilk sayılarında yayınlanan yazılarımda, Kürdlerin ulusal efsa¬
nelerine ilişkin birkaç söz yazmış ve Kürd efsanelerinin ulusal kökenimizi

"İranlı" dala ulaştırdığı sonucunu çıkarmıştım. Bundan ötürü, efsaneler ko¬
nusunu burada yinelemeyeceğim; dile bakarak diyeceğim ki: "Bu da aynı so¬

nucu pekiştirip sağlamlaştırıyor". Özellikle Kürd dilbilgisinin incelenmesi,
bu yargıyı, itirazı olanaksız bir düzeyde pekiştirir.

Köken belirlemede dil incelemelerine dayanmanın iyi bir kural olmadığı¬
nı ilân eden bilginler, bu iddialarında kısa görüşlü kalmışlardır.

(Devamı var)

Kurdîyê Bitlîsî
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KÜRDLER TARİHSEL BİR ULUSTUR
-2-

Tarihin sayfaları karıştırılacak olursa, çeşitli uluslar arasında mutlaka
Kürdlere de rastlanılır. Kürdler de kendilerine göre bir tarih dönemi geçir¬

mişlerdir. Kürdler de atalarının zafer destanları ile uzun süre övünmüşler ve
bugün de övünmektedirler. Uzağı gören bir gözle bakılırsa, erdem ve yiğit¬
liklerle dolu bir Kürd tarihi görülür.

Kürdlerin tarihsel bir ulus olduğu, aşağıdaki kanılardan anlaşılacaktır.
İşte, Kürdlerin tarihen var oldukları, yabancı ulusların meraklarını ve göz¬
lem isteklerini çektikleri konusundaki kanıtlar:

1- 1887 tarihinde Fransız Hanry Binder, Emile Hamlin(1016) ve daha

birkaç Fransız ilerigeleninin Kürdistan'a yapmış oldukları gezi sonucunda,
yapılan bu gezinin nedenleri, Hanry Binder tarafından "Kürdistan'da" adlı
kitapta şöylece açıklanmıştır:

"Mösyö Reklos'un kitaplarının birinde şöylece bir söz gözüme ilişti:
'Orta Asya'nın Büyük Zab bölgesi, kesin kararsız ve ihtiyatsız olarak giri-

lemeyen bir bölgedir.(1017) Buraya "Dağlar Ülkesi" adı verilir ki, insanları,
kahraman ve savaşçı olan Kürdlerdir'.

İşte bu sözler, bu ülkeyi görmek için bende bir merak uyandırdı. Gerçek¬
ten de bu gözlem isteğimi giderdim, geziyi yaptım ve sonuçtan çok memnun
oldum".

Anlaşılıyor ki Kürdler, tarihen var olan ve yiğitlikleri ile ün kazanmış olan
bir ulustur. Bu gerçekler ortada iken, Kürdlerin genel bir unutulmaya uğra¬
dıklarına, tarihen ve dil bakımından varlığı bilinmeyen bir ulus olduklarına

ilişkin birçok yaygara koparılıyor. İhtirasla dolu bu yaygaraların ne kadar
mantıksız olduğunu, boş bir hayal ve yalancı bir sanıdan ibaret bulunduğu¬
nu kanıtlayacağız.

2- "Faste de la Nation Kourde" tarihinde şöyle deniliyor:

"Kürd sözcüğü yiğitlikle eşanlamlıdır. Dünyanın cesur ve yiğit kahraman¬

larından birçoğu bu millete mensupturlar. Bir zamanlar Keykubat'a bağlı
bulunan ve aslanlarınkini andıran yiğitliğiyle ün yapmış olan Zaloğlu Rüstem de bu ulusa mensuptu".

Bununla, Kürdlerin, gerçekten harika zaferleriyle övünmeye lâyık bir ulus
olduğuna ilişkin bir inanç doğuyor.

Yine, adı geçen tarihin birkaç sayfasını çevirdim; gözüme şöyle bir söz
ilişti:

3- "Kürd ulusu Şerefeddin ile kıvanç duyar. Şerefeddin, Kürdlerin üstün¬

lüklerini ve karakterlerini.birer birer incelemiş ve Kürd tarihinde büyük bir
ün bırakmıştır".
(1016) 975 numaralı dipnota bakınız.
(1017) 976 numaralı dipnota bakınız.
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Bu kanıtlar ve "Jîn"in hacminin elverişsizliğinden ötürü yazılmayan daha
birçok şeyler, yanlış sanılara karşı yükselen gerçeğin sesleridir. Umarım ki,
Kürd ufkunu kaplayan ihtiras ve gafletle dolu bulutların içinden sürekli ola¬

rak gerçeğin kıvılcımları sıçrayacak ve Kürd gençlerinin sürekli faaliyetleriy¬
le, şimdiye kadar karanlık alanlara gömülen Kürd tarihi tümüyle ortaya çı¬
kacaktır.

Fakat, çok yazık ki bu tarihsel ulus, şimdiye kadar müthiş felâketlerin kur¬
banı olmuş ve O'nun bağrında hep kanlı facialar yansımıştır. Bilmem ki bu

ulus ne zaman bu korkunç karanlık gecelerin bir sabahına kavuşacak ve inle¬
yen yüreği, kanayan ruhu ne zaman rahat bulacaktır.
Yazının sonunda şunu da ekleyelim ki, Kürdlerin tarihsel bir ulus olduğu¬
nu kabul eden ve fakat aşırı yürekliliklerini barbarlık olarak yorumlamak is¬
teyenler için birkaç söz söyleyelim:

Kürdlere yöneltilen bu sözler iftiradan ibarettir. Her bir Kürd hakka karşı
boynunu büker, fakat haksızlığa karşı yüreğinden kopan itiraz haykırışı ile
son soluğunu feda edinceye kadar çarpışır. "Kürd ulusu vicdan temizliğine
ve gönül berraklığına sahip bir ulustur" der, işin içinden çıkarız.
Şîlanlızade
EyübSabri(1018)

Not: Gelecek yazımızda, Kürdlerin tarihsel bir ulus olduğu konusunu sür¬

düreceğiz ve Kürd dilinin henüz tanınmamış bir dil olduğunu iddia eden
yanlış sanılara yanıt vereceğiz.(1019)
E. S.

(1018) 977 numaralı dipnota bakınız.

(1019) 978 numaralı dipnota bakınız.
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BABAN HANEDANI
(DEVAM)

MEZARIN BAŞ TARAFINDAKİ TAŞTA:
Huve'1-Hayy'ul-Bakî (1020)

Bu, yaptıklarının karşılığını ahrette alacak olan o mutlu şehidin türbesi ve

yattığı yerdir ki, Allah'a çokça hamdederdi ve kamunun işlerini yönetmekte
Allah'ın bir eli gibiydi ve iyi işlerin kurucusu idi ve eserlerin yapıcısıydı, bu

işte çıkmakla

rivayet

edilen

O

da

rahmetli Halid Paşa'nın oğlu Süleyman Paşa'dır, Allah mağfiret ede

MEZARIN AYAK TARAFINDAKİ TAŞTA:
Çağın valisi, zamanın Süleyman'ı

O ki çağdan zulüm tozunu temizledi
O ki gönlünce dönerdi dünya çarkı
O ki tüm düşmanlardan alırdı öcünü

Görünüşte dünya işleriyle meşgul idiyse de
din için saklıyordu tüm ilgisini aslında

Öyle dindardı ki O
ne gönlünce yedi, ne de uyudu
Adaletin çatışıydı O bu dünyada
Ve eşliğindeydi siyaset kılıcı elinin

Yıllarca yaşadı O, bu kuralla
Ve şehitlik rütbesine erdi bedavadan

(1020) Arapça olan bu söz, genellikle baş tarafındaki mezar taşlarına yazılır. Anlamı ise "ya¬
şayan ve ölümsüz olan 0'dur"dur. "0"dan maksat Allah'tır. Böylece denilmek isteni¬
yor ki Allah'tan başka herkes için ölüm kaçınılmaz bir sondur.
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Elindeki hançerle saldıran
parçaladı değerli vücudunu

O

Öyle

:'.""'."."""".".".".".""""İ1)

Hükümdarların türbelerini içeren camiin yanındaki bu mezarlardan son¬

ra, köye giderken iki büyük taşlık daha vardır. Bunlardan birinin medrese,
öbürünün de hamam olduğu söylenmektedir. Ağaların mezarlarının bulun¬

duğu tepe ise, nisbeten iyi bir durumdadır. Tepenin en üstünde Cafer Ağazade Mehmed Ağa'nın mezarı bulunmaktadır ve bu, hepsinden daha iyi ko¬
runmuştur. Tepenin öbür bölümleri de, tümüyle bu aile fertlerinin mezarla-

rıyle kaplanmıştır. Torunlarının "Handanzade" adını aldıkları Mehmed
Ağa'nın

mezarındaki taşlarda başka yazılar okunamıyorsa da, yalnız

1118(1021) çok iyi seçilmektedir.

Qelaçolan hakkında verdiğim bu bilgilerden sonra, saygıdeğer Baban to¬

runlarının o yöreyi istimlâk edip o tarihsel anıtları yaşatıp korumak için hiç

bir girişimde bulunmadıklarını büyük bir acıyle anımsamaktan kendimi
alamayacağımı burada yazdıktan sonra konuya döneceğim:

Süleyman Paşa şehit olduğunda, hükümdarlık sandalyesine oğlu İbrahim
Paşa oturmuşsa da, ülkedeki ihtilâl kendisinin tahttan indirilmesine yolaçmış ve yerine Hane Paşazade Mehmed Paşa tahta oturtulmuştur.
(Devamı var)(1022)

(1)

Bu yazılar gerçi doğru kopya edilmemişse de, Süleyman Paşa'nın adalet ve dindarlığına
tanık bir tarihsel anıt olması dolayısıyle, kopya edenin yazısını aynen koyuyoruz.

(1021) 979 numaralı dipnota bakınız.

(1022) 980 numaralı dipnota bakınız.
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ABONELERİMİZE
Abonelerimize gönderdiğimiz birtakım sayıların ulaşmadığı şikâyeti, öte¬

den beri ilgili makamın dikkati önüne konulduğu halde hâlâ sürüp gidiyor.
Bu şikâyeti yine sunmakla birlikte, abonelerimize ulaşmamış sayılar var ise
numaralarını hemen yönetim yerimize bildirmelerini rica ederiz.

Çalışma arkadaşımız "Kurdistan" dergisinin 7'nci sayısı da yayınlanmıştır.

Birçok seçkin yazıları içeren adı geçen dergiyi saygıdeğer okuyuculara tavsi¬
ye ederiz.
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Birinci sene

22 Mayıs 1335

Seneliği 220 kuruştur

JIN
I J. 1>|

T

Altı aylığı 130 kuruştur

X

Aded 19

""N T

Salek

220 quriş e

Nîvsall30

"

HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

Din, edebiyat, içtimaiyat ve iktisadiyattan bahseder

Türkçe-Kürdçe mecmuadır

MÜNDERECAT

TÜRKÇE KISMI
Hewar— İmdad

Memduh Selimbegî

Kürdler "İranî" değil midir!

Kurdîyê Bitlîsî

Kürdlerde durûb-ı emsal

Hilmi

KÜRDÇE KISMI
Dîbace— Mem û Zîn

Hemze

Ji bajarîya ra

Zaxoyî

Loma ji bilbil

E. Rehmî

Kürdçe elifba numunesi

Nüshası 5 kuruştur

Necm-i İstikbal Matbaası

"MEM U ZIN"İN TABT HİTAM BULDU
MelaEhmedê Xanî hazretlerinin Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemi¬

yeti tarafından öteden beri tab'ettirilmekte bulunan "Mem û Zîn" namındaki kitabı, şimdiye kadar ilân ettiğimiz veçhile saha-i intişara çıktı. "Mem

û Zîn", cemiyetin neşredeceği külliyatın birinci kitabıdır. İstanbul'da kâğıd
fiatının ve tertib masarifinin pek yüksek olmasına rağmen, "Mem û Zîn"
mevcud kâğıdların en iyisine ve pek nefîs surette tab'ettirilmiştir. Cemiyet

hiç bir menfaat-i maddiye gözetmeyerek, yalnız Kürd edebiyat ve irfanına
hizmet etmek istediğinden, bu kadar masarıf-ı azîme ile meydana gelen bu
kitaba, idarehaneden almak şartıyle 50, ve taşraya taahhüdlü olarak posta ile
gönderilmek üzre 60 kuruş fiat konulmuştur. Kitabın aded-i tab'ı pek az ol¬
duğundan, en evvel Kürdistan'daki kari'lerin arzularını is'af etmeyi istiyo¬

ruz. Arzu edenlerin idarehaneye müracaat etmeleri ve taşradakilerin de kitab bedelini posta ile nakden göndermeleri lâzımdır.

TEB'A "MEM U ZIN"E TEMAM BU

"Mem û Zîn"a Mela Ehmedê Xanî, di sûretekê nefîs da hatîye tebi'kirin.
Her kesê arzuya xwendin û kirîna wê biket, ji îro paşê di îdarexana me da

"50", jibo xaricê ji İstanbul digel mesarifa postê "60" quriş e

EMRAZ-I CİLDİYE VE EFRENCİYE MÜTEHASSISI

DOKTOR ŞÜKRÜ MEHMED BEY
Hemşehrilerimizden Doktor Şükrü Mehmed Bey, pazardan maada her gün
sabahtan akşama kadar Galatasaray Mektebi karşısında Hıristaki ve nam-ı
diğerle Said Paşa Hanındaki muayenehanesinde hastaları kabul ve en mü¬
kemmel usullerle tedavi eder
Telefon: Beyoğlu, 1812

ELEM ÇİÇEKLERİ
Bitlis'te kadîmden beri neşr-i irfan ile mâruf Hizanîzade ailesinin ahfadın¬

dan hemşehrimiz Kemal Fevzi Bey'in ahîren bu namda 95 sahifelik bir

mecmua-i eş 'arı intişar etti. İnce ve zarif hislerin mahsulü olan bu güzel mec¬
muayı kariîn-i kirama bilhassa tavsiye ederiz.

Birinci sene

22 Mayıs 1335

Seneliği 220 kuruştur

JIN
I 1 1\|

Altı aylığı 130 kuruştur

X

X

Aded 19

"^k T

Salek

220 quriş e

Nîvsall30

"

HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

HEWAR! - IMDAD!

Bu harbde her milletin üzerine çöken yekûn fecayii bir âbide ile teesîm et¬
mek lâzım gelse,

bilâ tereddüd iddia ederim ki— kucağında çocuğuyle bir

Kürd muhacir kadını, maksadı ifade için en ruhlu ve canlı yegâne bir mevzu

olur. Dört sene içinde, en zengin muhayyile sahihleri zaleme-i hunharanın

bile tasavvur edemeyeceği ıztırabât doğuran harbe herhangi sebeble el'an tarafdar olanlar varsa ve el'an herhangi millî mefkure ve insanî emelin vasıta-i
istihsali olmak faziletini harbde tahayyül edenler yaşıyorlarsa, onların bu
memlekette "muhacir", bilhassa "Kürd muhaciri" denilen ecsad-ı sefaleti
görmediklerine veya —gördükleri halde— bîhis ve bîşuur bir kalb ve dimağ
taşıdıklarına kanaat getireceğim. Şair veya musikişinas olsaydım, hicret na¬
mı verilen bu, ölüme, yoksuzluğa, her mânasıyle sefalete, inhitata doğru
"akın"ın mebdeinden bu satırların yazıldığı zamana kadar sem'ü basarımın

muttali olduğu —ne diyeyim bilmem, tâbirlerim bu hakikatleri ifadeye kâfi
midir?— feci haileleri beşeriyetin, [2] insaniyetin, insaf ve şefkatin enzar-ü
azanında ağlamak ve ağlatmaktan daha mukaddes bir vazife bilmezdim.

Irzını, hayatını, malını, hususî ve umumî mukaddesatını kurtarmak için
Kürdistan'ın her köşe-i saadetinden kopup gelen bu seylâbe-i masumiyetin

döküldüğü mansab-ı sefaleti tasavvur etmek bile, —vicdaniyle düşünen— bir
insana, hiç olmazsa ağır bir şaşkınlık verir. Ne kadar hissetsem ve çabalasam,
Kemal Fevzi'nin sanatkâr kudret-i kalemi olmadıkça bir şey anlatamayaca¬

ğım. Bugün Ankara'da, Konya'da, Adana'da, hatta yakınlarımızda birer
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yetim-i gıda, yetim-i refah, yetim-i hayat olarak sürünen ve sürüklenen Erzu¬

rumlu, Vanlı, Bitlisli. . . hicret sürülerinin kalblerine biraz kulak verip din¬
lemek, çehrelerine biraz yüz çevirip bakmak, insan olanlara, ne acılar ağla¬
yan levhalar arzedecektir.

Yevmiye üç-beş kuruş, isterse yüz kuruş vâdedilip o da verilmemek, yalva¬
ranlar bab-ı atıfetten koğulmak, —yerini yurdunu ötede, çoluğunu çocuğunu

veya atasını, babasını yollarda, bir çift hayvanını canını atabildiği yerde,
beş-on parasını fırsatçı bakkallar, fırıncılarda kaybeden— bu musîbetzedeler
için ne acı bir ıztırabdır!

Yurdunda in'am-ü ihsanı bir zevk, bir vazife bilenlerin bugün muhtac-ı sa¬
daka olmaları, ne yürek yakıcı bir cilve-i zamandır!

Kime dedik, kime yalvardıksa, nereye, hangi kapıya ağladıksa, kıyafetleri¬

mizin fersûdeliği, nanpare bulamayan midelerimizin çehrelerimize akseden
takaza-i sefaleti, karşımızdakilerde irkilen ve iğrenen bir işmi'zaz-ı tehassüs
ve ihtisasden başka bir hareket hasıl etmedi. Demek ne tahammülsüz ukde¬
dir! Kalbgâh-ı ahfada birer ah-ı medîd-i inkisar gibi uzatan ukdeler!

Bu lâyetenâhî mahrumiyetler, bünye-i ictimaiyemizde iltiyamı müşkil ne

cerhalar açtı ve açıyor! Nazar-ı merhametinize arzederim. Bu yaraları bizler
[3] için özleyenler, bizlere lâyık görenler, bunlardan menfaat-i hasîseleri na¬

mına zevkyab olanlar bulunabilir. Fakat siz, ey "Kürdlerin hamişiyiz, feda¬
kârıyız" diven eâlî, fakat sizler de hoş mu görüyorsunuz! Sizler de, bu man¬
zaraların fecaat-ı hazırasını,

mezbuhane olsun— bir taharrük ve teessür ese¬

ri gösterebilmek için kâfi bulmuyor musunuz! Eğer böyle ise, çok geçmez,
emin olun, bir milleti bu kadar zavallı yapan darbe-i şüûn, bizi, sizi, hepimi¬

zi de havze-i mahvına alır ve öyle sürükler ki, üzerlerimize yığılacak olan
enkaz-ı a'sar, ne tebrie-i nefs, ne tahlîs-i hayat etmemize imkân bırakır.
Ankara'dan gelen enîn-i ıztırabı hep beraber okuduk, anladık ya!(1023)

Kürd kızı değil, fakat erkeği rakı, müskirat nedir bilir miydi! İşte yalnız bu,
bütün bir batnı kavrayan selâsil-i fecayii gevşetmeye kudretyab oldukları

halde kayıdsız duranların yüzlerine vurulmuş bir tükürük damgasıdır!
Bir ırk böyle esfel-i safilîne —kendi cürm-ü günahı olmadan— sürüklenir¬
ken, seyirciliği nefislerine münasib görenler, ondan, zimam-ı mukadderatı¬
nı ellerine almak hakkını bilmem ne çehre ile iddia edebilirler!

Gün geçmiyor ki Ankara'dan, Adana'dan, etraf ve . . . mizden(1024)
Bitlisli, Vanlı, Erzurumlu. . . muhacirlerin, imzalarıyle, türlü-türlü sefalet(1023) Burada Ankara'dan geldiği bildirilen ve "ıstırap iniltisi" anlamına gelen "enîn-i ıztı-

rab", derginin bundan önceki sayılarında yer almamıştı. Anlaşıldığına göre o sıralarda
Ankara'daki Kürd göçmenlerinden bazılarının başından geçmiş olan acıklı bir olaya

ilişkin haber "Jîn"de yer almamış ve fakat o günlerde başka gazetelerde yer almıştır.
(1024) Bu sözcüğün bir bölümü derginin aslında silik çıkmıştır. Sözcüğün tamamının "çevre¬

mizden" anlamına gelen "havalimizden" ya da aynı anlama yakın "civarımızdan" ol¬
duğu anlaşılmaktadır.

814

_4_

,

leri, acıları, cerihaları hikâye ve müteakiben istimdad eden feryadnameler,
birer zahm-ı cehennemi gibi yüreklerimize yapışmasın.

Bugün Kürd muhaciri "acım, üryanım, yurdsuzum, hastayım" diye feryad ediyor. Evliya-i nimetimize düşen büyük borç,

dakika geçmeden

bu

derdlere devasaz olmaktır. Kürd muhaciri eski yurduna iade edilecek. Pekâ¬
lâ! Lâtif sularına, firdevsî ovalarına, zümrüdîn dağlarına kavuşacak. Çok iyi!

Lâkin orada kendini barındıracak bir kulübe, hayatına sedd-i ramak olacak
bir siyah arpa olsun bulacak mıdır?
Gözümle gördüm: "Memalik-i müstahlasa" ismi verilen topraklara kavuş¬

mak [4] için şâikane ve mütehassirane koşan bedbahtlar, orada kendilerini
karşılayan akûr ve insafsız bir açlık ve yurdsuzluktan başka bir şey bulmadı¬
lar. Meçhul ufuklara ve muzlim talihlere doğru kaçarken nısfı mahvolan za¬

vallı halk, ona karîb bir mikdarını da ancak duvarlarını gördüğü ve ancak otlarıyle tagaddî edebildiği topraklarına —âtinin meçhul midelerine gıdalar
yetiştirecek topraklara— gıda olarak karıştırdı.
Peki, Kürd muhacirleri de eski yurtlarına dönmelidirler. Bunu istemek ve

yapmak borcumuzdur. Fakat oraya dönen Kürd, orada kendini kışın koruya¬

cak ev, yaz-kış karnını doyuracak gıda bulmalıdır. Bu iki şart olmazsa, Kürd
bir parti ölü daha vermek için dönmüş, fazla olarak bir işkence daha görmüş
olur.

Fakat gençler, Kürd halaskarları! Bilirsiniz ya, Kürdlerde ahlakî, sıhhî, icti-

maîemraz ne kadar azdı. Bu "harb ve hicret" bizi ne kadar mütevehhin, ictimaan ve sıhhaten mütevehhin bir derekeye indirdi, düşünüyor musunuz!

Kürdlerde müskirat hiç yok denilecek kadar enderdi; neûzübillâh, fuhşiyat
pek uzaktı; frengi, verem gibi hastalıkların adını bilmezdik.

İşte, büyük ırkdaşlarım, dört sene bunca felâketlerden sonra memleketine
dönecek olan Kürd, bu derdlerden birini, bazı kere birkaçını müstashiben gi¬
diyor. Yarınki nesil, yarının Kürdistanı tehlikede!

iyi düşünün! Sizlerin asabınız kavî, kalbiniz metin, mefkureye marbut,
hayalden uzak, hakikatle karşı karşıya gelmekten ürkmez olduklarınızı

bildiğim için bîperva söylüyorum: Bu harbin işte bize kanlı hediyeleri bu!
Çare düşünelim. Bu çareleri doğuracak "ana", azim, faaliyet ve sebatın ter¬

biye ettiği "teşkilât" denilen şeydir; tâbir-i diğerle, her medenî milletteki
"cemiyet teşkilâtı"dır; harb ve sulh Kürdistanlarının her gizli köşesine kadar
birer mürşid, birer halaskar gibi sokulacak, karanlıklarda hayat-ı nur, yok¬

luklarda nur-ı hayat îkad edecek dimağlı ve kalbli uzuvlara kumanda eden
"cemiyet teşkilâtı"dır!
Bunun hakkında da inşaallah başka bir vakit konuşuruz.
11 Mayıs

Memduh Selimbegî
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[5] KÜRDLER "İRANÎ" DEĞİL MİDİR?!(*)
-GEÇEN NÜSHADAN MÂBÂD-

Dâvalarını teyid makamında îrad ettikleri en mühim itiraz, uruk ve
akvam-ı beşeriyenin yekdiğeri üzerine icra eyledikleri namütenahi tesirât-ı
ihtilâtkârîden lisanların da masun kalmayarak, esaslı tağayyürâta duçar ol¬
duklarıdır. Vehle-i ûlâda kabil-i teslim görünen, avamil-i tağyirden, yani

komşu veya hakim milletler lisanının tesirâtından masun kalmış tek bir dile
tesadüf mümkün olmuyor. Fakat aynı zamanda bu tağayyürâtın yalnız lisa¬

nın lügat kısmına münhasır kalarak, dilin bünye-i asliyesini teşkil eden
terkibât-ı sarfiye ve nahviyenin(1025) muhafaza-i bekâret ettiğine, elsine-i
mevcude şehadet eder. Meselâ Türkçeye Osmanhcayı doğurtan o müdhiş
Arab ve Acem mühaceret-i lugaviye ve hatta nahviyesi,(1026) usul-ı imlâyı
sülâsî-i mücerred, rubaî-i mezidünfih(1027) kapılarına kadar sürüklemeye
muvaffak olduğu halde lisanın sarf-ü nahvi(1028) üzerine en küçük bir eser-i

tağayyür kondurmaya muvaffak olamamıştır. Kezalik, şimdiki Farisîyi
—bugünkü şekliyle— doğuran ve Fürslere en esasgîr ananât-ü âdetlerini

terkettirebilecek kadar kuvvetli nüfuzlar, tesirler yapan Arab ve Arabça
mühacemât ve tahakkümü, kezalik lisanın bünye-i asliyesine bir zarar ver¬
memiştir.

Bu halde, lisanların teşkilât-ı sarfiye ve nahviyesini, onun mensub olduğu
zümrenin gayri kabil-i tağayyür bir kökü gibi kabul ve bahse bu noktadan
nazar edildiği takdirde, tedkikat-ı lisaniyeye adem-i itimad beyan edenlerin
noksan-ı nazarı ayanen sabit olur.

Bu nazariye Kürdçeye tatbik edilince, görülür ki dilimiz dahi, gerek kom¬

şu ve gerekse gelip geçen ve hatta malikâne-i ecdadda uzun boylu müsaferetler veren dillerin zebûn-ı tesiri olmuş, lisan, alay alay kelimât-ı ecnebiyenin
meşher-i bukalemunu olmak felâketini tatmış ise de, sarf-ü nahvi en küçük
tağayyürâttan masun kalmakla, elli asırlık ecdad-ı baîdenin, Bahterya'nın

souk vadilerinden Kürdistan'ın karlı dağlarına intikal eden yadigâr-ı ebedîsi¬
ni hıfz-ü himaye eylemiştir. İbtidaî bir derece-i tahsilin idare edebileceği ufak
bir atf-ı nazar, [6] isbat ve irae eder ki, Kürdçenin sarf-ü nahvi, lisanın lübbü
"İranî"dir. Bu sarahata rağmen, bu dili konuşan milletin Samî veya Turanî
menşee malikiyetini iddia edebilmek, doğrusu pek gülünç olur.

(1025) Terkibât-ı sarfiye ve nahviye: Dilbilgisi kurallarına uygun biçimde oluşturulan sözcük
yapıları ve yapılan cümle kuruluşları.

(1026) Mühaceret-i lugaviye: Bir dilin sözcüklerinin başka bir dile geçmesi ve o dile karışıp
konuşulması.

Mühaceret-i nahviye: Bir dilin dilbilgisi kurallarının başka bir dile geçip o dilde uygu¬
lanması ve kullanılması.

(1027) Sülâsî-i mücerred: Arap dilbilgisine göre üç harften oluşan fiil kökleri.

Rubaî-i mezidünfih: Arap dilbilgisine göre dört harften oluşup sonra yeni harfler alan
fiil kökleri.

(1028) 974 numaralı dipnota bakınız.
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Bir de ahval-ı içtimaiye tedkikatını görelim:

Menşe taharriyâtını idare eden kılavuz sehpasının en zayıf ayağını, ahval-ı
içtimaiye tedkikatı teşkil eder. Bundan istihsal edeceğimiz malumatı kayd-ı
ihtiyatla telâkki mecburiyeti vardır. Çünkü milletler, hususîyle Şark-ı Karîb
akvamı biri birine o kadar girift bir hale gelmiş, asırlarca temadî ve hâlâ de¬
vam eden istilâ ve muhaceretler o kadar azîm tesirler ika eylemiştir ki, bu
müessirât, âdât-ü ananâtı mezc-ü tevhid ile cihanî bir vaziyete kalb eylemiş¬
tir. Zaten âdât-ü ananât, bir parça emraz-ı sariyeye teşbih edilebilir; o, bir ta¬

raftan ötekine geçmek için öyle azîm ve cesîm tahavvülâta arz-ı ihtiyaç et¬
mez. Akvam arasındaki küçük bir temas ve ittisal, Şark'ta yaşayan bir âdeti
Garb'e ve yine Cenub'daki bir itiyadı Şimal'e götürebilir.

Hakikat böyle olmakla beraber, ahval-ı içtimaiye tedkikatı, bazen mühim

ve ekseriya muavin hizmetler ifa edebilir. Âdât-ü ananât içinde öyle izlere te¬
sadüf edebiliriz ki, diğerlerinden tecrid ede ede bizi hedef-i matlûba îsal eder.

Birçok ihtilâflara rağmen, yalnız bir cemaat veya kavim tarafından tanılıp di¬
ğerlerinin iltifat etmediği âdâta da tesadüf edilebilir. Pek küçük ve uzun sü¬

ren iştigalât ile elde edilebilen bu kabil malumat, diğer iki menbaın verdiği
netayicin takviye ve tahkimine bâis olur, kararların kat'iyetini temin eder.

Her ne kadar Kürdlerin ahval-ı ictimaiyesi şerait-i ilmiye dairesinde tedkik

ve tertib edilememiş ise de, Kürd teşkilât-ı ictimaiyesiyle âdât-ü ananâtının
Samî akvamınınkilerle gayri kabil-i red bir surette taâruz ettiği, her iki züm¬

renin hal-i ibtidaiyede yaşayan aksamını gezip görenlerce malumdur. Kürd
aşiret teşkilâtının bugünkü hutût-ı asliye ve bârizesi, O'nu Samî, Turanî de¬

ğil, fakat muhakkak surette "İranî" bir asle îsal ediyor. Filhakika, [7] biraz
sonra bir nebze bahsedilecek olan kadîm İranî aşiret teşkilâtıyle bugünkü
neslimizin muhafaza ettiği eşkâl arasında mevcud mutabakatlar, bu iddiamı¬
zı teyid eden berahîn cümlesindendir.

İmdi, anlıyoruz ki Kürdler, ne Sam ırkı, ne de Turan zümresiyle alış-verişi

olmayan saf bir "İranî" millettir. Meseleyi buraya kadar getirdikten sonra,

yukarıda îrad ettiğim "acaba milletimizin bir tarihi yok mudur?" sualine av¬
det ediyorum ve cevaben diyorum ki:

Milletimizin tarihi mevcud ve müdevvendir!

Avaz-ı bülend ile sana bağırıyorum, ey bin türlü garezkâr menkulâtın ağır
ithamları altında ezilen, inleyen Kürd milleti!

Senin bir tarihin, her milletin fevkında, bir öğle güneşi şa'şaasıyle parlayan
muazzam ve muhteşem bir tarihin var!

Hain ve ihanetkâr düşmanların kustuğu çirkâb-ı dalal-ü iğfale aldanma,
biraz geriye bak!

Göreceksin ki en muhteşem mazileri hatırlatan, en büyük şan-ü şerefi taşı¬
yan tarih, senindir!

Kubbe-i sema altında lezzet-i esareti tatmamış yegâne milletin miskin
evlâdı!
_7_
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Bir parça silkin, biraz hale nazar et!
Göreceksin ki malikâne-i vatanın ufuk-ı şarkîsinden gelen rüzgârların mu¬
nis ve lâtif vezanı, sana, bugün dahi o tarih-i muazzamın öz kardeş elinde
—ve fakat heyhat, mütereddi adımlarla zalam-ı istikbale doğru— merhale-i
mukadderatını kat 'etmekte olduğunu haber veriyor!

Kürd'ün menşei ve binaberîn tarihi malumdur. O'na başka menşe ve tarih
taharrisi, hasılı tahsil kabilinden bir sa'y-i bîfaidedir. Bizim bu babda yapaca¬
ğımız şey, Iran kitle-i muazzaması tarihine, bugün "Kürd" namıyle yad olu¬
nan büyük ve ilk müessis-i hükümet şubesinin muahharen yarattığı parlak

sahaif-i şan [8] ve şerefi, eser-i ecdad üzerinde tekrar eden fütuhatın tevlîd etti¬
ği büyük-küçük hükümetlerin tarihini kayd-ü ilâveden ibaret, basit bir
vazifedir.

Hasbelicab oldukça uzun süren temhidâtın bir parça daha tavzihine medar
olmak üzre, milletimizin menşe ve tarihe duhulüyle, teşkilât-ı ibtidaiyesinden bir parça malumat îtasını münasib gördüm.
iran'ın edvar-ı tarihiye mebde'lerindeki ahval ve mevcudiyeti hakkında

mâlumât-ı kat'iyye îtası müteassirdir. Fakat ehl-i tarihin himmet-i âliyesi,
yed-i şüûnun topraklar altında gizlediği birçok menabnn, bahusus milletle¬
rin efsaneler, lisanlar, dinler vesaire gibi içtimaî müesseselerinin tetebbuuyle

alâ tarîkil-istiklâl bazı hükümlere destres olunmuştur ki, bunlar hemen
umum tarafından mazhar-ı kabul olmuşlardır. Fikr-i beşerin cevelângâh-ı

tedkiki olmaya başlayan metrukât-ı maddiye ve meselâ şehirler, âbideler en¬
kazı, eski insanların kullandıkları âsâr-ü eşya-i beytiye bakiyeleri mütalâa¬
sından istihsal edilen malumat, esatîz-i ilmin bu hüküm ve kararlarındaki
sıhhat ve isabetini her gün bir parça daha teyid etmektedir. Ensal-ı beşeriye
arasında en çok tetebbu ve tedkik edilen ırk, şübhe yoktur ki "Ari" ırkıdır.
Ulema arasında bunun hakkında verilen tafsilât-ı tarihiyede bir mutabakat-ı

nisbiye göze çarpar. Irkımızın ahval-ı sabıkasını izahta ehl-i ilmin hemen he¬
men ittihad ettiği re'ye nazaran:

Çok eski zamandan beri Bahter kıtası, Yafes ırkının muhtelif şubeleri tara¬
fından vatan ittihaz edilmişti. Aynı kıtada ve bir heyet-i içtimaiye halinde
bulunmakla

beraber,

tesir-i

iklim

ve

sevk-i

ihtiyaçla

bunlar birtakım

inkısamât-ı taliyeye duçar olmuş, her parça ferdî bir hayat imrarına başlamış
idi. Mürur-ı zaman, aslen müşterek lisanın da mevziî istihalelere duçar olma¬
sını intaç etti. Fakat bütün kabileler kendilerini "Arya" namıyle yad etmek¬
te müşterek kaldılar.
(Mabadı var)
Kurdîyê Bitlîsî
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[9]KÜRDLERDE DURÛB-I EMSAL(*)
"Hebîbê Necar, rakev fena her car, Xwede yek e dergeh hezar" (1029)
Ey marangoz Habib, her defa gibi uyu, Allah birdir kapı bindir.

Habib-i Necar nam zat, alâ rivayetin, Hazreti İsa'ya iman etmiş ve o za¬
manda yaşamış mü'min muvahhiddir. Antakya'da marangozlukla geçinmiş-

tir. Hazreti İsa'nın evvelâ iki, sonra bir daha gönderdiği havariyunun irşadâ-

tıyle din-i İsa'yı kabul ettiğinden, Antakya tekfurunun gazabına uğramış¬
tır^ 1030) Tekfur, bir gün Habib'i nezdine celbederek, kırk güne kadar,

tekellüm etmek şartıyle tahtadan bir insan heykelinin imalını emreder.
Habib-i Necar ise, bittabi' mukabelede bulunmayarak hanesine avdet eder.

Vüs'i beşerin haricinde bulunan bu teklifin gayri kabil-i infaz olduğunu te¬

fekkürle, o gece azîm bir mülâhazaya dalar. Refîk-i hayatın vehimli düşünce¬
sini hissederek sebebini anlayan zevcesi, mevzu-i bahs kelâm-ı hikmetâmîzi
söylemekle, Habib'i kırk güne kadar mehma emken teselliye muktedir olur.
Filhakika, kırkıncı günü sabahleyin ne suretle tekfurun huzuruna çıkacağı¬

nı tefekkür ederken kapının vurulduğunu işitir. Bunun üzerine daha ziyade
telâş ederse de, kapıyı döğen adamın, tekfurun vefatını ve bir tabutun imalını

haber vermesiyle, Habib-i Necar bir inşirah-ı kalb hissederek secde-i şükrana
kapanır. Bilahare Şem'un, o iki refîki ile beraber mutaassıbların hedef-i tîr-i
gadri olmuşlardır.
Türkçe mukabili: "Bir kapıyı bend ederse bin kapı eyler küşad".
"Nabên kî kir, dibên kî go".
Demezler "kim yaptı", "kim dedi" derler.

Bu darbımeseldeki mâna-i hakikî: İnsan bir vak'anın şahidi olduğu takdir¬
de, sorulmadıkça o vak'ayı ifşa etmemelidir.

"Ga dimirî çerm dimînî, mêr dimirî nav dimînî".(1031)

Öküz ölür derisi kalır, erkek ölür ismi kalır.

[lO]Türkçe

mukabili:

"İnsan ölür eseri

kalır,

merkeb

ölür semeri

kalır".(1032)

( 1029) Ev peyva pêşîyan li hin hêlên Kurdistanê weha tê gotin: "Hebîbê Necar, razê wek her
car, Xwedê yek e dergeh hezar".
(1030) Tekfur: Roma ve Bizans imparatorlukları dönemlerinde bazı bölgeleri yöneten oto¬
nom valilere ve beylere verilen unvan.

(1031) Ev peyva pêşîyan li piranîya Kurdistanê weha tê gotin: "Gadimire çerm dimine, mêr
dimire nav dimine".

(1032) Merkeb: Arapça olan bu sözcüğün sözlük anlamı "binek"tir. Ancak sözcük, Osman¬
lıcada "eşek" anlamında kullanılmıştır.
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"Tilîya ku şerîet jêkî jê xwîn nayê"(1033)
Şeriatın kestiği parmaktan kan gelmez.

"Sibe tê, xêr pê ra tê".

Sabah gelir, hayır beraber gelir.
Türkçe mukabili: "Sabah gele, hayır gele".(1034)

"Nan padişah, goşt wezîr, wayê dinan kizîr-mizîr"(1035)

Ekmek padişah, et vezir, diğerleri mukarrebîn, bendegândır.
Bundan maksad, hayat için hükümette olduğu gibi, ekmek hükümdar, et

veziri makamındadır; diğer nevi me'kûlât, derece-i nihayede kalır. Hükümet
onlarsız idare olunamadığı gibi, hayat da bunlarsız yaşayamaz.

"Pêşîya Royê nayê girtin".
Güneş'in önü alınamaz.

Yani hakikat setrolunamaz.(1036)

"Dinya sîya daran e".
Dünya ağaçların gölgesidir.

Maksad, dünya kimseye mal olamaz.

"Silav li mîyan e, ne li riyan e".

Selâm koyunlaradır, sakallara değil.

Maksad, itibar koyun sahihlerine, yani zenginleredir; sakallılara, şahıslara
değildir.

"Derde dilan hur i, kûr i, dûr i".(1037)
Gönüllerin derdi ufaktır, derindir, uzaktır.

"Xelkê ra masîyan digirî, ji xwe ra kûsîyan digirî.(1038)
Halka balık tutar, kendine kaplumbağa tutar.(1039)

(1033) Ev peyv li hin hêlên Kurdistanê weha tê gotin: 'Tilîya ku şerîet jêke xwîn jê nayê".
(1034) Bu Türkçe atasözünün yaygın söyleniş biçimi "sabah ola, hayr ola"dır.
(1035) Wayê dinan: Wanên dî, ewên dî, tiştên dî, tiştên ji bil nan û goşt.
(1036) Hakikat setrolunamaz: Gerçek örtülemez, örtbas edilemez.

(1037) Awayê rast "derde dilan hûr e, kûr e, dûr e" ye.
(1038) Ev peyva pêşîyan li piranîya Kurdistanê weha tê gotin: "Ji xelkê ra masîgir e, ji xwe
ra kûsîgir e".

(1039) Buradaki "halk" sözcüğü "el, eloğlu, başkaları" demektir.
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"Dilê xezeb nagîyî miradan".(1040)
Gazablı yürek muradına nail olamaz.(1041)

"Xwedê teala li gorê çîyan berf dibarînî.(1042)
Cenab-ı Hak dağlara göre kar yağdırır.
Yani herkes ettiği kadar bulur.

[il] "Ereb û rez, Dumilî û pez?"
Araba bağ, Zazaya koyun?

Bu darbımeselde tezad vardır. Ne Arab hakkıyle bir bağçıvan, ne Zaza cid¬

diyle bir çoban olabilir. İşin ehline tevdiini mutazammındır.

"Derde birçîyan tim nan e".

Ac olanların derdi ekmektir.
Türkçe mukabili: Herkesin bir derdi vardır, asiyabînin de ab.(1043)

"Eğer tu kotî min pençe, ez tu kena işkence" (1044)
Eğer sen pençeme düşersen, seni işkenceye koyarım.
Bu söz intikam maksadıyle söylenir.

"Ji gez qoşme nabî".
Süpürge otundan direk olmaz.

"Merîye pîs ji tiştê pîs hez dike".
Fena adam fena şeyden haz duyar.

(1040) Awayê rast "dilê bixezeb nagîje miradan" e.
(1041) Nail olamaz: Eremez, kavuşamaz.

(1042) Ev peyva pêşîyan li gelek hêlên Kurdistanê weha tê gotin: "Xwedê çîya dibîne, berfê
lê dibarîne".

(1043) Asîyabî: Farsça olan bu sözcük "değirmenci" demektir.
Ab: Bu sözcük de Farsçadır ve "su" anlamına gelmektedir.
Yani "değirmencinin derdi de sudur".
(1044) Ev peyva pîşîyan bi zarê Zazakî ye.
Yanî "eğer tu ketî pençe min, ez'ê li te işkence bikim".
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"Mêranîya bê birine, comerdbûna bê zewacê netaw e".(1045)
Yarasız yiğitlik, izdivacsız sahîlik makbul değildir.(1046)

Buradaki maksad oldukça derindir. İlk defa, birisiyle döğüşen bir adam ya¬
ralanıp kesb-i afiyet ettikten sonra, evvelce aldığı yaranın ıztırabâtını derhatır etmeksizin tekrar başkasıyle kavga ederse o yiğittir. Saniyen, teehhül et¬
meden sahavet dâvasında bulunan bir adam, evlendikten sonra tekrar cömerdliğini muhafaza ederse o sahîdir.

"Ewê ku mêr bû, çi jin bû çi mêr bû".(1047)
Yiğit olduktan sonra ister kadın ister erkek olsun.
"Jin hene, jinik hene".(1048)
Kadın var, kadıncık var.

(Mabadı var)

Siverekli
Hilmi

(1045) Ev peyva pêşîyan li hin hêlên Kurdistanê jî weha tê gotin: "Mêranîya bê birin, comerdîya bê zewac netêw e".

(1046) Doğru çeviri, "geçerli değildir"dir. Çünkü Kürdçedeki "taw" sözcüğü "geçerli" de¬
mektir, sözcüğün olumsuz şekli olan "netaw" da "geçersiz" demektir.

Öte yandan, "taw" sözcüğünün bu şekli yerel bir telâffuz şeklidir. Kürdistan'ın çoğu
bölgelerinde bu sözcük "têw" şeklinde, olumsuz biçimi de "netêw" şeklinde telâffuz
edilir.

(1047) Peyvika "mêr" a pêşîn bi mana "egît, mêrxas, fêris, wêrek, qehreman" e, ya paşîn jî bi
mana "mêr" e.
(1048) Ev peyva pêşîyan li hêlnê Kurdistanê jî weha ye: "Jin hene, jinkok hene".
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[12] KÜRDÇE KISMI

DÎBACE - MEM Û ZÎN(*)

EDEBİYAT Û ASARE EDEBI

Jibo her qewm û milletekî, edebîyat û asarê edebî wek xîmê qewî ne jibo
serayêt alî. Millete xwey edebîyat çi qeder bikevit, serayê selteneta wî yê mad¬
dî biherivit, dîsa bi hîmmetekê tête tamîrkirin.

Millete Yunan, digel hindik! û bêqewetîya xwe, çend esran mewcûdîyeta

xwe winda kir, bû wîlayetekê Osmanîyan. Emma edebîyat û asarê Yunanî di
Ewrupayê da terefdar peyda kirin, xweyîyê xwe ji destê Osmanîyan
derêxistin.

îran maddeten mehû bû, bû esîrê Ereban; piştê wê kete bin esareta Tirkan.

Feqet lîsan û edebîyatê Farisî, dîsa îran îna wucûdê; digel wî qasî ku Firs wek
heyûlayê, navê wî heye, bi xwe nîne.(1049)

Ereb, heşt-neh esr e selteneta xwe winda kirîye. Feqet lîsan, edebîyat û asarê

Erebî li Şerq û Xerbê hakim e; beheme hal tê sahibêt xwe bînite wucûdê, çawan tînitin.

Bîna li vê heqîqetê, her qewm û millete ku arzuya mewcûdîyet û seltenata

xwe ya millî bikin, lazim e ji ewwel emir ve îhtîmamekê qewî bidine edebî¬
yat û asarê xwe yê edebî.

Ev heqîqeta han di berîya çar esran da Hezretê Ehmedê Xanî^derk^kirîye
û jibo wê xebitîye. Dibêjit: Min lîsanê Kurdî înaye nîzam û întîzamê,

Da xelq-i nebêjitin ku Ekrad
bême'rîfet in, bêesl û binyad

Xasma di vê esre da, di alema medeniyete da hüccet û berata milletan lîsan
û edebîyatê wan e. Millete bêhuccet û bêberat, da'wa wî nayête sehkirin, kes
guhê xwe nadet'ê; meğer malûm bibit ku berata wî jê hatîye standin. Jibo îsbata vê da'wayê û danîna temel û xîma mîllîyeta xwe, hindek jncortê me şev

û roj serfa hîmmetaxwe dikin, asarê qedîm neşir û yê taze [13] çêdikin.(1050)
Yek ji wan eserê kevn "Mem û Zîn" e ku sertacê îbtîhaca Kurdan Ehmedê

(1049) Heyula: Maddeyek e ku bîrbirên materyalist ew pêşemaddeya cîhanê û jînê qebûl kiri¬

ne û gotine ku "berê ew madde hebûye, her tişt ji wê zêde bûye, ew despêka hemî maddeyên dî ye". Lê belê, bîrbirên îslamê ew fikir qebûl nekirine û gotine ku "di deşpêka
cîhanê û jînê da çu maddeyek tunebûye, Xwedê her tişt ji tuneyîyê afirandîye".

Bi wî awayî, "heyula" di nava Musulmanan da bûye sembol û nîşana tiştên tune. Tiştê
ku navê wî hebe û ew bi xwe tunebe, jê ra tê gotin "wek heyûlayê ye".

(1050) Peyvika "temel" a ku di vê pevekê da ye, di pêşepeyva "Mem û Zîn"ê da ya ku di serê
pirtûkê da hatîye weşandin, cî negirtîye. Wisa tê zanîn ku ev peyvika "temel" ku peyvikeka Yunanî ye û ketîye Tirkî jî, bi şaşî li vir derketîye.
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Xanî di "1105"(1051) da nivîsîye Zatekî(1052) mutteqî, mütedeyyin, xwey

dehaekê bilind, di ulûmê dînîye, hîkmîye, edebîye da sahibê qudretekê te¬
mam, di mîllîyetperwerîyê da wek Fîrdewsî bûye. Di "1061"(1053) da hatîye
dinyayê.

Lewra ku dema ji xeybê fek bû
tarîx-i hezar û şêst û yek bû

Tarîxa nivîsîna "Mem û Zîn"ê "1105" e.(1054) Merhum mexfûr, piştê nivîsîna wîladeta xwe, di axirê "Mem û Zîn"e da weha dibêjit:

îsal-i gîhîşte çili û çaran
wî pêşerewê gunahekaran

Sed esef ku tarîxa wefata wî malûm niye Medfena wî li Bayezîdê ye, zîyaret-

gaha Kurdan e. Çend eser nivîsîne; hemî Kurdî ne. "Nûbuhara Biçûkan"
eserekê xayet nefîs e; di "1094"(1055) da nivîsîye. Dibêjit min ev eser
nivîsîye,

Ne jibo sahibrewacan

Belkî jibo biçûkê Kurmancan(1056)

Tarîxa heyata wî gerçi muntezemen ne malûm e, emma ji asarê wî tête za¬
nîn ku Ehmedê Xanî, wek Fîrdewsî jibo mîllîyeta xwe xebitîye, temamê
mewcûdîyeta xwe di wê rê da serf kirîye. Asarê Ehmedê Xanî di Kurdistanê
da xayet mu'teber in. Her kesek bi ihtiram navê wî zikir diket.

Feqet dereca te'sîrê da negîhaye Fîrdewsî. Çunkî Fîrdewsî bi qelema xwe

îran vejand. Ehmedê Xanî nehîşt ku Kurdistan temam bimirit; ji mewta ebe¬

dî xilas kir, emma temam îhya nekir. Çunkî zemanê Fîrdewsî jibo fıkra wî
musaid bû; zemanê Ehmedê Xanî xayet berbad û çetin bû. Dewleta Osmanî

digel hukumeta îranê muttefîqen Kurdistan di mabeyna xwe da teqsîm kiri(1051) Ev tarîxa Hîcrî ye, li gora tarîxa Miladî dibe 1695. Di eslê kovarê da ev tarîx "1015"

derketîye. Tebîî ye ku ew xelet e. Pêşepey va ku di "Mem û Zîn"e da hatîye weşandin,

di wê da ev tarîx "1105" e. Ji ber vê yeke, me li vir ew bi awayê rast "1105" nivîsî.
(1052) Di pêşepey va "Mem û Zîn"ê bi x\ve da ev pevek weha dest pê dike: "Xanî zatekî mutteqî. . ." Belam di kovara "Jîn" da, her \vek ku dixuye, peyvika "Xanî" derneketîye.
Wisa tê zanîn ku ev peyvik di çapkirina kovarê da ketîye.
(1053) Li gora tarîxa Mîladî dibe 1651.

(1054) Li gora tarîxa Mîladî dibe 1695. Ev tarîx li vir hem di pêşepeyva pirtûkê da, hem jî di
pêşepeyva kovarê da weha rast, "1105" derketîye.
(1055) Li gora tarîxa Mîladî dibe 1684.

(1056) Ev malik di eslê "Nûbuhara Biçûkan" da, ku bi navê "Nûbara Biçûkan" jîtê naskirin, weha ye:

"Belkî jibo biçûkêt Kurmancan".
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bûn; dest û pîyê wan wisa girêdabûn ku nedikarîn xwe bihejînin. Çunkî
maddeten bi her terefan da çawan esker sewqê li ser wan dikirin, bi enwaê hi¬
le û desîsan îxtîlaf û şîqaq êxistibûne nav Kurdan.(1057)

[14] Hezretê Ehmedê Xanî xayet müteessir bûye, hemîyeta wî hatîye xeleyanê, ji ferta hemîytê, ji qelbekî şewitî, bi çehvê giryan, bi vî terzî kirîye
hewar:

Ez mame di hîkmeta Xwedê da
Kurmanc-ı di dewleta dinê da

aya bi çi wechî mane mehrûm
bilcümle jibo çi bûne mehkûm!

Temaşa Kurdistanê û Kurdan kirîye. Şecaet û xîret û hemîyeta di Kurdan
da heyî, di milletekî dî da nedîye. Dest bi senayê Kurdan kirîye:
Her mîrekî wan bi bezle Hatem
Her mêrekî wan bi rezmê Ristem

Bifkir ji Ereb heta ve Gürcan

Kurmancî ye bûye şubhê bircan

Sebebe felaketa Kurdistana, şecaeta wan ya mufritane, sexaweta nabeca didite nişandan û dibêjit:

Lew pêkve hemîşe bêtîfaq in
daîm bi temerrud û şîqaq in

Ji ber wî qasî ku lîsanê Kurdî lîsanê resmî nebûye, rewac negirtîye, ax û ke¬
ser ji dil hatîye:

Ger dê hebûya me jî xwedanek
alîkeremek, letîfadanek

Min dê elema kelamê mewzûn

alî bikira li banê gerdûn

(1057) Peyvikên "bi her terefan da" yên ku di vê pevekê da ne, di pêşepeyva "Mem û Zîn"ê
bi xwe da tunin.
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Çi b'kim ku qewî kesad e bazar
Nînin ji qumaşî ra xerîdar

Heqîqeten bazara xortê me jî wek bazara Ehmedê Xanî kesed e. Çi qeder
îzhara hemîyetê dikin mewcûdîyeta xwe telef dikin, ji jehrîya mahrêt reş xi-

las nabin, ji kula welat jorê selamete namînin.(1058) Ya Reb, tu wan mehfûz
bidêr û muweffeq bike!

3 Mayis 335(1919)

Hemze

[ısJJİBAJARIYARA

Bajarîno, fînosorno!(1059)
Hun mezin in, hun maqûl in

Jibo wê ye xwe tevnadin
Jixwe şerm e xwe rehtkirin!

Millet çi ye, çi teba ye!
Wan çepela, guh wan medin!

Em eşraf in, em e'yan in(1060)
Hun rinceber in, cewêlek in
Bixebitin me têr bikin(1061)
Pîrekê me bazinzêr kin

(1058) Peyvika "namînin" li vir jî, di pêşepeyva pirtûkê da bi xwe jî weha derketîye. Bi dîtina
me ev peyvik bi şaşî weha hatîye çapkirin û awayê wê yê rast divê ku "nabînin" be.
(1059) Fîno: Kumê ku di dewra Osmanîyan da bajarîyan û kesen resmî dane serê xwe. Di zimanê Tirkî da jê ra tê gotin "fes". Navê "fes" ketîye zimanê Kurdî jî, lê cîyê navê "fî¬
no" negirtîye.
Fînosor: kesê ku fînoya sor daye sere xwe.

(1060) E'yan: Ev peyvikeka erebî ye, piranîya peyvika "eyn" e, ku bi mana "kesê esilza, malmezin, giregir û maqûl" tê.

(1061) Peyvika "têr" di eslê kovarê da "şer" derketibû. Le bele, eşkera ye ku ew bi şaşî wisa
hatîye çapkirin. Çawa ku di wergerana helbestê ya Tirkî da jî ev peyvik bi mana "têr"
hatîye wergerandin. Ji ber vê yeke, me awayê wê yê rast "têr" nivîsî.
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hul û micran li gerden kin (1062)
Livîna ger m gelek xweş in(1063)

Me tevmedin, me reht mekin(1064)
Fille tê, çi ji me ye!

Me bihêlin li kêfê xwe
li halê xwe, li zewqê xwe(1065)
Çawa dibe bira bibe(1066)

Bira welat xira bibe
Şûşa ereq li pêş me be
pîrek û keç li reqsê be
Paşila me tijî zêr be
bira şewqe li serê me be
Çawa dibe wisa bibe
Bira dinya xira bibe

Zaxoyî

(1062) Hul: Ev peyvikeka Erebî ye. Di Erebî da "hulîy" e. Bi mana "xişir" e.
(1063) Livîn: Nivîn.

(1064) Ev malik di eslê kovarê da bi awayê "Me te dê kin, me reht êkin" derketibû. Ii belê,
eşkera ye ku malik bi şaşî wisa hatîye çapkirin. Wergerana malike ya bi zimanê Tirkî
jî, bi mana "Me tevmedin, me reht mekin" e. Ji ber vê yekê, me li gora wergerana Tirkî
malik rast kir û bi awayê rast "Me tevmedin, me reht mekin" nivîsî.
(1065) Bi dîtina me, awayê rast ê van her du malikan divê ku weha be:
"Me bihêlin li kêfa me

li halê me, li zewqa me".

(1066) Bira: Bila.
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TÜRKÇESİ: ŞEHİRLİLERE(1067)(*)
Şehirliler, kırmızı fesliler!
Siz büyüksünüz, kibarsınız
Bunun içindir kımıldanmıyorsunuz

Zaten kendini yormak ayıptır!
Millet nedir, ne şeydir!
Bu mülevveslere kulak asmayın!
Biz eşrafız, biz ayanız
Siz rencbersiniz, cewelek(avam)siniz(1068)
Çalışın, bizi doyurun
Kadınlarımıza altın bilezik yapın
gerdanlarına hüliyât ve mercan koyun

Sıcak yataklar gayet hoştur
Bizi kımıldatmayın, yormayın

Düşman geliyormuş, bize ne!(1069)

Bizi kendi keyfimize bırakın
kendi halimize, kendi zevkimize
Nasıl olursa öyle olsun
Vatan da harab olsun
Rakı şişesi önümüzde olsun
kadın ve kız raksan bulunsun

ceblerimiz altun dolu olsun
koy şabka başımızda olsun(1070)
Nasıl olursa öyle olsun
Dünya da harab olsun
(1067) Şiirin Kürdçesi ile Türkçe çevirisi derginin aslında yan yana basılmıştır. Ancak, Latin
harflerine çevrilince harfler arttığı için, ikisi aynı sayfaya sığmadı. Bu nedenle önce şii¬
rin Kürdçesini, sonra da Türkçe çevirisini yazmak zorunda kaldık.

(1068) Avam: Toplumun alt sınıflarına mensup, çoğunlukla öğrenim görmemiş insanlardan
oluşan topluluk.

(1069) Doğru çeviri "Hristiyan geliyormuş" olmalıdır. Çünkü şiirin Kürdçe orijinalinde bu¬

rada kullanılan "File" sözcüğü "düşman" anlamına değil, "Hristiyan" anlamına gel¬
mektedir.

(1070) Bu dizedeki "şabka" sözcüğü, derginin aslında okunamayacak kadar silik çıkmıştır.

Ancak, şiirin Kürdçe orijinalinde "şewqe" sözcüğü yer aldığı için, biz o sözcüğün
Türkçedeki telâffuz biçimi olan "şabka" yazdık.
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[i6]LOMAJİBİLBİL

Bilbil, çi ye nalîya we her dem!
Yan hun jî wekî me bêwelat in?!
Haşa, ne wekî me hun sefîl in

"Hêlûn" we heye, xwedankelat in(1071)
Hun aşiqê sorgulan hebîn in

Dilxwazê me memleket, kelat in
Maşûqê we gul in, me gülistan in(1072)
Gazî we dikir, me dil dipatin(1073)
Eşqa me ne wek a we dîtina gul

Yan talibe jîn, yan memat in(1074)
Hun ger bigirin, eğer bikalin
hun aşiqê zar, bêsebat in(1075)

Havîn, buhar dikin fîxanê
Zivistan li we têt, bêxebat in
Lewra ne we gul dima, ne maşûq

wextê we ku berf û sir dihatin
Dilxwazê me her hene, ku gund in
bajêr, rez in, hemî welat in

(1071) Hêlûn: Hêlîn.
Xwedankelat: Kesê ku keleyên wî hene, xwedîyê keleyan e.
Mexsed ji keleyan jî hêlîn in.
(1072) Maşûq: Yar.
(1073) Yanî "we gazî û hewar dikir, lê me dilê xwe dipeht, dilê me li ser welatê me dişewitî
û dipijîya".
(1074) Talib: Xwestox, kesê ku t istek dixwaze.
Memat: Mirin.

(1075) Peyvika "zar" di eslê kovarê da weha derketîye. Belam bi dîtina me ew ji şaşîya rêzkirinê weha hatîye çapkirin, awayê wê yê rast "jar" e.
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Yezdan wekî afirandî ew cî(1076)

gotî "hebe", mezherê sîfat in(1077)
Pola we ku ser kezeb disojit(1078)
agir ji evîna welat in

ew navemirin bi berf û serman

Eşqa xwe da em xwedansebat in

15 Gulan 335(1919)
Ji Mala Hekarîyan
E. Rehmî

(1076) Yezdan: Xwedê.

(1077) Mezherê sîfat: Cîyê ku sîfetên Xwedê tê da dixuyin, mirov sîfetên Xwedê di wî cîyî da
dibîne, ew sîfetên Xwedê nîşanê moriv dide. Yanî "welatê me wisa xwe$ û şîrîn e ku mi¬
rov mezinatîya Xwedê tê da dibîne û bawer dike ku Xwedê wisa mezin e ku ev qas xweş
ew afîrandîye".
(1078) Yanî "ew polayê wisa ku kezeb li ser wî dişewite".

Necm-i İstikbal Matbaası

Müdîr-i Mes'ûl: Hamza
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[17] KÜRDÇE HARFLERİ(i079)

(1079) 966 numaralı dipnota bakınız.

ADRES:

Babıâli Civarı Ebussuud Caddesinde

Necm-i İstikbal Matbaasında
"Jîn" İdarehanesi

TEVZİ MAHALLİ:
Babıâli Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi

ABONELERİMİZE
Abonelerimize gönderdiğimiz birtakım nüshaların vâsıl olmadığı şikâyeti,
öteden beri merciinin nazar-ı dikkatine vaz 'edildiği halde el'an tevalî ediyor.
Bu şikâyeti tekrar arzetmekle beraber, abonelerimize vâsıl olmamış nüshalar

var ise numrolannı heman idareye bildirmelerini rica eyleriz.

GOZ HEKİMİ
DOKTOR HÂMİD SAKİR
Mumaileyh, her nevi göz hastalıklarını tedavi ve lâzım gelen ameliyatlarını
muvaffakiyetle icra ile numrolu fennî gözlükler dahi tâyin eder. Her gün
Eminönü'nde

tramvay

mevkıfında

Hüseyin

Hüsnü

Eczahanesinde

bulunur.

Sebîlürreşad cerîde-i İslâmiyesinin 4 13 'üncü nüshası kıymetdar makaleler¬
le intişar etti.

(*) Refîk mesaîmiz "Kurdistan" mecmuasının 8'inci nüshası da intişar et¬
miştir. Birçok güzîde makaleleri hâvî olan mezkûr mecmuayı kariîn-i kira¬
ma tavsiye eyleriz.

WERGERANÊN JİMAREYA 19'AN

19'UNCU SAYININ ÇEVİRİLERİ

HEWAR! - İMDAD!(i080)

Bu savaşta her ulusun üzerine çöken faciaların toplamını bir anıt ile so¬
mutlaştırmak gerekse, (1081) tereddütsüz iddia ederim ki, kucağındaki çocuğuyle bir Kürd göçmen kadını, bu amacı belirlemek için en canlı tek konu
olur. Herhangi bir nedenle, dört yıl içinde en zengin hayal sahibi kana susa¬
mış zalimlerin bile tasavvur edemeyecekleri kadar acılar doğuran savaştan

yana olanlar hâlâ varsa, ve herhangi bir ulusal idealin ve insancıl amacın elde
edilmesinin erdemli aracını savaşta hayal edenler hâlâ yaşıyorlarsa, onların
bu ülkede "göçmen" ve özellikle de "Kürd göçmeni" denilen sefalet içinde¬

ki vücutları görmediklerine ya da gördükleri halde duygusuz ve bilinçsiz bir
yürek taşıdıklarına kanaat getireceğim.

Şair ya da müzisyen olsaydım, "göç" adı verilen, ölüme, yoksulluğa, tüm

anlamıyle sefalete, düşüşe doğru bu akının başlangıcından bu satırların yazıl¬
dığı zamana kadar kulağımın duyduğu ve gözümün gördüğü —ne diyeyim,
bilmem deyimlerim bu gerçekleri anlatmaya yeterli midir?— feci ve korkunç

olayları insanlığın, insaf ve şefkatin gözleri ve kulakları önünde ağlamak ve
ağlatmaktan daha kutsal bir görev bilmezdim.
Irzını, yaşamını, malını, özel ve genel kutsal varlıklarını kurtarmak için

Kürdistan'ın her mutluluk köşesinden kopup gelen bu masumlar selinin dö¬
küldüğü sefalet havuzunu tasavvur etmek bile, vicdaniyle düşünen bir insa¬
na hiç olmazsa ağır bir şaşkınlık verir. Ne kadar duysam ve çabalasam, Ke¬
mal Fevzi'nin sanatkâr kaleminin gücü olmadıkça bir şey anlatamayacağım.

Bugün Ankara'da, Konya'da, Adana'da, hatta yakınlarımızda birer besin ök¬

süzü, birer refah öksüzü, birer yaşam öksüzü olarak sürünen ve sürüklenen
Erzurumlu, Vanlı, Bitlisli. . . göç sürülerinin yüreklerine biraz kulak verip

dinlemek, yüzlerine biraz yüz çevirip bakmak, insan olanlara ne acılar ağla¬
yan tablolar gösterecektir!

Günde üç-beş kuruş, ister yüz kuruş olsun, söz verilip de ödenmemesi, yal¬
varanların şefkat kapısından kovulması, yerini yurdunu ötede, çoluğunu ço¬
cuğunu ya da anasını babasını yollarda, bir çift hayvanını canını atabildiği
yerde, beş-on parasını fırsatçı bakkallar ve fırıncılarda yitiren bu felâketzede¬
ler için ne acı bir ıstıraptır!

Yurdunda yedirip içirmeyi ve iyilik yapmayı bir zevk, bir görev bilenlerin

bugün sadakaya muhtaç olmaları, zamanın ne yürek yakıcı bir cilvesidir!

Kime dedikse ve kime yalvardıksa, nerede ve hangi kapıda ağladıksa, kıya¬
fetlerimizin yırtık-pırtık olması, bir ekmek parçası bulamayan midelerimi-

(1080) Kürdçe olan "hewar" sözcüğünün Türkçe karşılığı, Arapçadan Türkçeye geçmiş olan
"imdad" sözcüğüdür. Yazar her iki sözcüğü de kullandığı için, biz de çeviride iki söz¬
cüğü birlikte kullandık.

(1081) Buradaki "somutlaştırmak" sözcüğü, Türkçede tam karşılığı bulunmayan ve fakat
"somutla§tırmak"a yakın bir anlamı olan "tecsîm"in karşılığı olarak kullanılmışatır,
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zin yüzümüze yanşayan sefaletinin baskın çıkması, karşımızdakilerde ırki¬

leri ve iğrenen bir yüz buruşturması duyulmasından başka bir davranışa
yolaçmadı. Demek ne çekilmez bir düğümmüş! Torunların canevine uzun
birer düşkırıkhğı "ah"ı gibi uzanan düğümler!

Bitip tükenmeyen bu yoksunluklar sosyal yapımızda onulması güç ne ya¬
ralar açtı ve açıyor! Merhametinizin dikkatine sunuyorum. Bu yaraları biz¬
ler için özleyenler, bizlere lâyık görenler, aşağılık çıkarları adına bunlardan
zevk alanlar bulunabilir. Ama siz, ey "Kürdlerin koruyucusuyuz, fedakârı¬
yız" diyen ilerigelenler, sizler de hoş mu görüyorsunuz! Sizler de, bu manza¬
raların şimdiki feci durumunu, ümitsizce de olsa bir davranma ve üzülme be¬
lirtisi gösterebilmek için yeterli bulmuyor musunuz! Eğer böyle ise, inanın
ki çok geçmeden, bir ulusu bu kadar zavallılaştıran olayların ve koşulların
darbesi bizi de, sizi de, hepimizi de yok etme sınırları içine alır ve öyle sürük¬

ler ki, üzerimize yığılacak olan yüzyılların enkazı, ne kendimizi temize çı¬
karmamıza ve ne de yaşamımızı kurtarmamıza olanak bırakır.
Ankara'dan gelen ıstırap iniltilerini hep birlikte okuyup anladık ya!(1082)
Değil Kürd kızı, Kürd erkeği dahi rakı, sarhoş edici maddeler nedir bilir miy¬

di! İşte yalnız bu, tüm bir kuşağı kavrayan trajediler zincirini gevşetmeye
güçleri yettiği halde kayıtsız duranların yüzlerine varulmuş bir tükrük
damgasıdır.

Bir ırk, kendi suçu ve günahı olmadan böyle alçalmaların en alt düzeyine
sürüklenirken seyirciliği kendilerine uygun görenler, O'nun mukadderatı¬
nın dizginlerini ellerine alma hakkını bilmem ne yüzle iddia edebilirler!
Gün geçmiyor ki Ankara'dan, Adana'dan, yöre ve çevremizden Bitlisli,

Vanlı, Erzurumlu. . . göçmenlerin imzalarıyle, türlü türlü sefaletlerin, acıla¬
rın, yaraların öykülerini anlatan ve sonra da yardım isteyen feryat mektupla¬

rı birer cehennem yarası gibi yüreklerimize yapışmasın.
Bugün Kürd göçmeni "acım, çıplağım, yurtsuzum, hastayım" diye feryat

ediyor. İyilik yapanlarımıza düşen büyük borç, dakika geçmeden bu dertlere
derman bulmaktır. Kürd göçmeni eski yurduna geri gönderilecek. Pekâlâ!
Güzel sularına, cennet gibi ovalarına, zümrüt gibi dağlarına kavuşacak. Çok
iyi! Ne var ki, orada kendisini barındıracak bir kulübe, yaşamını kurtaracak
bir siyah arpa olsun bulacak mıdır?
Gözümle gördüm; "kurtarılmış yerler" adı verilen topraklara kavuşmak

için şevkle ve özlemle koşan talihsizler, orada kendilerini karşılayan kudur¬
muş ve insafsız bir açlık ve yurtsuzluktan başka bir şey bulamadılar. Belirsiz

ufuklara ve karanlık talihlere doğru kaçarken yarısı yok olan halk, nüfusu¬
nun yarısına yakın bir mikdarını da, ancak duvarlarını gördüğü ve ancak ot-

larıyle beslenebildiği topraklarına, geleceğin bilinmez midelerine besin
maddeleri yetiştirecek o topraklara besin olarak kattı.(1083)
(1082) 1023 numaralı dipnota bakınız.
(1083) "Toprağa gömdü" demek istiyor.
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Peki, Kürd göçmenleri de eski yurtlarına dönmelidirler; bunu istemek ve
yapmak borcumuzdur. Fakat oraya dönen Kürd, orada kendini kışın koruya¬

cak ev, yaz-kış karnını doyuracak besin bulmalıdır. Bu iki koşul gerçekleş¬
mezse, Kürd bir parti ölü daha vermek için dönmüş, fazla olarak bir işkence
daha görmüş olur.

Fakat gençler, Kürd kurtarıcıları, bilirsiniz ya, Kürdlerde ahlakî, sağlıksal
ve sosyal hastalıklar ne kadar azdı. Bu savaş ve göç, bizi ne kadar güçsüz, ge¬

rek sosyal ve gerekse sağlık yönünden güçsüz bir duruma getirerek alçaktı,
düşünüyor musunuz! Kürdlerde sarhoş edici maddeler hiç yok denilecek ka¬
dar çok azdı; Allah esirgesin fuhuş pek uzaktı; frengi, verem gibi hastalıkla¬
rın adını bile bilmezdik.

İşte büyük soydaşlarım, dört yıllık bunca felâketlerden sonra ülkesine dö¬
necek olan Kürd, bu dertlerden birini, kimi zaman da birkaçını birlikte taşı¬
yarak gidiyor. Yarınki kuşak, yarının Kürdistan'ı tehlikede!

İyi düşünün! Sizlerin sinirleriniz sağlam, yürekleriniz sağlam ve ideale

bağlı, hayalden uzak ve gerçekle karşı karşıya gelmekten ürkmez olduğunu¬
zu bildiğim için pervasızca söylüyorum: Bu savaşın bize kanlı armağanları iş¬
te bu!

Çare düşünelim! Bu çareleri doğuracak "ana", kararlılık, eylem ve direncin

terbiye ettiği "örgüt" denilen şeydir; başka bir deyişle, her uygar ulustaki
"toplumsal örgüt"tür; savaş ve barış Kürdistan'ının her gizli köşesine dek bi¬
rer yol gösterici, birer kurtarıcı gibi sokulacak, karanlıklarda ışık yaşamını,
yokluklarda yaşam ışığını tutuşturacak beyinli ve yürekli organlara komuta
eden "toplumsal örgüt"tür.

Bunun hakkında da inşallah başka bir vakit konuşuruz.
11 Mayıs

Memduh Selimbegî
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KÜRDLER İRANLI DEĞİL MİDİR!
-GEÇEN SAYIDAN DEVAM-

İddialarını pekiştirmek konusunda getirdikleri en önemli itiraz, halkların
ve insan soylarının birbirlerine yaptıkları sonsuz karışım etkilerinden dille¬

rin de koruncah kalmayarak köklü değişikliklere uğramış olduklarıdır. İlk
bakışta kabul edilebilir gibi görünen bu iddia, ufak bir inceleme karşısında
biçim değiştirir. Gerçekte, değişiklik etmenlerinden, yani komşu ya da ege¬

men ulusların dillerinin etkilerinden koruncah kalmış tek bir dile rastlamak
mümkün olmuyor. Ne var ki aynı zamanda, bu değişikliklerin yalnız dilin
sözlük bölümüne özgü kaldığına, dilin asıl yapısını oluşturan sözcük yapıla¬
rının ve cümle kuruluşlarının dilbilgisi kurallarına göre oluşmalarının bakirliklerini koruduğuna mevcut diller tanıklık etmektedirler.

Örneğin, Türkçeye Osmanlıcayı doğurtan o müthiş Arapça ve Farsça söz¬
cüklerin ve hatta dilbilgisi kurallarının akını, imlâ kurallarını üç harfli fiille¬
rin ve dört harfli fiillerin kapılarına kadar sürüklemeyi başardığı halde, dilin
sözcük ve cümle yapılarına en ufak bir değişiklik izi kondurmayı başarama¬
mıştır. Bunun gibi, şimdiki Farsçayı bugünkü biçimiyle doğuran ve Farslara

en temel gelenek ve göreneklerini terk ettirebilecek kadar güçlü nüfuzlar ve
etkiler bırakan Arap ve Arapçanın saldırıları ve egemenliği, yine dilin asıl ya¬
pısına bir zarar vermemiştir.

Bu durumda, dillerin sözcük ve cümle yapılarının dilbilgisi kurallarına gö¬
re oluşması, o dilin bağlı olduğu grubun değişmez bir kökü gibi kabul edildi¬

ği ve konuya bu noktadan bakıldığı takdirde, dil incelemelerine güvensizlik
bildirenlerin dar görüşlülükleri açıkça ortaya çıkar.
Bu teori Kürdçeye uygulanınca görülür ki bizim dilimiz de, gerek komşu

dillerin ve gerekse gelip geçen ve hatta atalar yurdunda uzun süre konuk kal¬
mış olan dillerin etkisinde kalmış ve dil, alay alay yabancı sözcüklerin buka¬
lemun gibi renk değiştirip boy gösterdikleri bir tablo olmak felâketini tatmış
ise de, sözcük ve cümle yapılarını düzenleyen dilbilgisi kuralları en küçük

değişikliklerden dahi kendini korumuş ve böylece, 50 yüzyıllık uzak atala¬
rın Bahterya'nın soğuk vadilerinden Kürdistan'ın karlı dağlarına taşınan

ölümsüz anılarını saklayıp korumuştur.

İlkokul düzeyinde öğrenim görmüş birisi bile dönüp ufak bir göz atınca,
Kürdçenin sözcük ve cümle yapılarını düzenleyen dilbilgisinin, yani dilin

özünün "İranî" olduğunu görüp anlayacaktır. Bu açıklığa rağmen, bu dili
konuşan ulusun Samî ya da Turanlı bir kökene sahip olduğunu iddia edebil¬
mek, doğrusu pek gülünç olur.

Bir de sosyal durumlara ilişkin incelemeleri görelim:
Köken araştırmalarını yönlendiren kılavuz üçayaklısının en güçsüz ayağı¬

nı sosyal durum incelemeleri oluşturur. Bundan elde edeceğimiz bilgileri ih-
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tiyatla karşılamak zorunluluğu vardır. Çünkü uluslar, özellikle de Yakındo¬
ğu halkları birbirlerine o kadar karışmış ve karmaşık bir hale gelmiş, yüzyıl¬
larca süregelen ve hâlâ da sürmekte olan istilâ ve göçler o kadar büyük etkiler
yapmıştır ki, bu etkiler, gelenek ve görenekleri birbirine karıştırıp birleştir¬
miş ve evrensel bir duruma dönüştürmüştür.(1084) Zaten gelenek ve göre¬

nekler, biraz salgın hastalıklara benzetilebilirler; bir taraftan ötekine geçmek
için öyle büyük ve kocaman dönüşümlere ihtiyaç göstermezler. Halklar ara¬
sındaki küçük bir ilişki ve iletişim, Doğu 'da yaşayan bir geleneği Batı'ya, Gü¬
ney'deki bir alışkanlığı Kuzey 'e götürebilir.

Gerçek böyle olmakla birlikte, sosyal durumlara ilişkin incelemeler, kimi
zaman önemli ve çoğunlukla da yardımcı hizmetler yerine getirebilir. Gele¬
nek ve görenekler içinde öyle izlere rastlayabiliriz ki, öbürlerinden arındıra

arındıra bizi istenilen amaca ulaştırabilir. Birçok karışıklıklara rağmen, yal¬
nız bir topluluk ya da bir halk tarafından tanıhp öbürlerinin aldırış etmediği
geleneklere de rastlanılabilir. Pek güç ve uzun süren uğraşlarla elde edilebilen
bu tür bilgiler, öteki iki kaynağın verdiği sonuçların pekiştirilmesine ve sağ¬

lamlaştırmasına yolaçar ve kararların kesinlik kazanmasını sağlar.
Gerçi Kürdlerin sosyal durumları bilimsel koşullar çerçevesinde incelenip
düzenlenmemiş ise de, Kürd sosyal örgütleri ile gelenek ve göreneklerinin
Samî halklarınkilerle reddedilemeyecek biçimde çeliştiği, her iki grubun il¬

kel durumlarda yaşayan bölümlerini gezip görenlerce bilinmektedir. Kürd
aşiret örgütlerinin bugünkü belirgin ve ana çizgileri, O'nu Samî ya da Turanî
değil, fakat kesin biçimde "İranî" bir kökene ulaştırmaktadır. Gerçekten,

biraz sonra azıcık sözü edilecek olan eski İran usulü aşiret örgütleri ile bu¬
günkü kuşağımızın koruduğu biçimler arasında var olan uygunluklar, bu id¬
diamızı pekiştiren kanıtlar arasındadır.
İmdi, anlaşılıyor ki Kürdler, ne Sam ırkı ve ne de Turan topluluğu ile alış¬
verişi olmayan saf bir "İranî" ulustur. Konuyu buraya kadar getirdikten son¬
ra, yukarıda ortaya attığım "acaba ulusumuzun bir tarihi yok mudur?" soru¬
suna dönüyorum ve buna cevap olarak diyorum ki:

Ulusumuzun tarihi mevcuttur ve derlenmiş durumdadır.

Yüksek sesle sana bağırıyorum, ey bin türlü garezkâr alıntıların ağır suçla¬
maları altında ezilen, inleyen Kürd ulusu!

Senin bir tarihin, her ulusun üstünde bir öğle güneşi parıltısıyle parlayan
muazzam ve görkemli bir tarihin vardır!

İhaneti kendilerine iş edinen hain düşmanların kustuğu saptırma ve aldat¬
ma çirkefine aldanma, biraz geriye bak!

Göreceksin ki en görkemli geçmişleri hatırlatan, en büyük şan ve şerefi ta¬
şıyan tarih senindir.
(1084) Buradaki "evrensel" sözcüğü, "dünya kapsamında, dünya çapında" anlamına gelen
"cihanî" sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır.
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Gök kubbesi altında esirliğin tadını tatmamış olan tek ulusun zavallı
evlâdı!
Bir parça silkin, biraz şimdiki duruma bak!
Göreceksin ki vatan topraklarının doğu ufkundan gelen rüzgârların cana

yakın ve hoş esintisi, bugün dahi o muazzam tarihin öz kardeşinin elinde ve
fakat ne yazık ki yozlaşmış adımlarla geleceğin karanlığına doğru, mukadde¬
ratının aşamasından geçmekte olduğunu sana haber veriyor.

Kürd'ün kökeni ve buna bağlı olarak da tarihi bilinmektedir. O'na başka

köken ve tarih aramak, var olan bir şeyi elde etmeye çalışmak gibi yararsız

bir çaba olur. Bizim bu konuda yapacağımız şey, muazzam İran kitlesi tarihi¬
ne, bugün "Kürd" adiyle anılan büyük ve ilk hükümet kurucusu kolunun
daha sonra yarattığı parlak şan ve şeref sayfalarını, ataların eserleri üzerinde
yinelenen fetihlerin doğurduğu büyüklü-küçüklü hükümetlerin tarihini
kaydedip eklemekten ibaret olan basit bir görevdir.
Gerektiği için oldukça uzun süren bu girişin bir parça daha açıklanmasına

ilişkin olmak üzere, ulusumuzun kökenine, tarihe girmesine ve ilk örgütlen¬
melerine ilişkin bir parça bilgi vermeyi uygun gördüm.

İran'ın tarih dönemleri başlangıcındaki durumu ve varlığı hakkında kesin
bilgi verilmesi güçtür. Ne var ki tarihçilerin yüce himmeti, olayların toprak

altında gizlediği birçok kaynağın, özellikle ulusların efsaneler, diller, dinler
ve benzeri gibi sosyal kurumlarının araştırılmasıyle, dolaylı olarak kanıtla¬
ma yoluyle bazı yargılara ulaşmıştır; ki bu yargılar hemen hemen herkes ta¬

rafından kabul edilmiştir. İnsan fikrinin araştırma alanı olmaya başlayan
maddî kalıntıların, örneğin kent ve anıt kalıntılarının, eski insanların kul¬
landıkları ev eşyaları ve eserleri kalıntılarının incelenmesinden elde edilen

bilgiler, bilim üstadlarının bu yargı ve kararlarındaki sağlık ve isabeti her

gün biraz daha pekiştirmektedir. İnsan soyları arasında en çok araştırılıp in¬
celenen ırk, kuşku yoktur ki "Ari" ırkıdır. Bu ırk hakkında verilen tarih ay¬
rıntıları konusunda da bilginler arasında nisbî bir görüş birliği göze çarpar.

Irkımızın geçmiş durumlarını izah etmek konusunda bilim adamlarının he¬
men hemen birleştiği görüşe göre:
Çok eski zamandan beri Bahter bölgesi, Yafes ırkının değişik kolları tara¬
fından vatan edinilmişti. Bunlar, aynı bölgede ve bir sosyal topluluk duru¬

munda bulunmakla birlikte, iklimin etkisiyle ve ihtiyaçların dürtüsüyle
birtakım ikincil bölünmelere uğramışlar ve her parça tek başına bir yaşam

sürmeye başlamıştı. Zamanaşımı, aslında ortak olan dilin de sınırlı dönü¬
şümlere uğraması sonucunu doğurdu. Ne var ki bütün kabileler, kendilerini
"Arya" adiyle anmak konusunda ortak tutum içinde kaldılar.
(Devamı var)

Kurdîyê Bitlîsî
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KÜRDLERDE ATASOZLERİ(io85)
"Hebîbê Necar, rakev fena her car, Xwedê yek e, derge hezar".
Ey marangoz Habib, her defasındaki gibi uyu, Allah birdir, kapı bindir.

Habib-i Necar (1086) adlı kişi, bir söylentiye göre Hazreti İsa'ya inanmış
ve o dönemde yaşamış, Tanrı'nın birliğine inanan bir inançlıydı. Antakya'da

marangozlukla geçinirdi. Hazreti İsa'nın önce iki kez, sonra bir kez daha
gönderdiği havarilerin(1087) doğru yolu göstermeleriyle İsa'nın dinini ka¬
bul ettiğinden, Antakya tekfurunun öfkesine uğramıştı.(1088)
Tekfur, bir gün Habib'i yanına getirterek, 40 güne kadar, konuşmak şartıyle tahtadan bir insan heykeli yapmasını emreder. Habib-i Necar ise, tabiî
ki karşılık veremeyerek evine döner ve insan gücünün dışında bulunan bu is¬
teğin yerine getirilmesinin olanaksız olduğunu düşünerek o gece büyük bir

düşünceye dalar. Yaşam arkadaşının kaygılı bir biçimde düşündüğünün farı¬
na varan ve bunun nedenini anlayan karısı, söz konusu bilgece sözü söyleye¬
rek Habib'i 40 güne kadar elinden geldiğince avutmayı başarır. Gerçekten
de, 40'ıncı günü sabahleyin tekfurun huzuruna nasıl çıkacağını düşünürken

kapının çalındığını işitir. Bunun üzerine daha çok telâş ederse de, kapıyı ça¬
lan adamın tekfurun öldüğünü haber verip bir tabut yapmasını söylemesiy¬
le, Habib-i Necar gönül rahatlığı duyar ve Tanrı'ya şükretmek için secdeye
kapanır. Daha sonra Şem'un, o iki arkadaşı ile birlikte bağnazların acımasız
oklarının kedefi olmuşlar.
Türkçe karşılığı: "Bir kapıyı kapatırsa bin kapı açar".

*

*

"Nabên kî kir, dibên kî go".

Demezler "kim yaptı", "kim dedi" derler.

Bu atasözündeki gerçek anlam şudur: İnsan bir olaya tanık olduğu takdir¬
de, sorulmadıkça o olayı açığa vurmamalıdır.

*

(1085) Bu yazıda yer alan Kürd atasözlerinin Kürdçe orijinalleri ile Türkçe çevirileri yazının

aslında bulunduğu için, biz burada onların hepsini yeniden yazmaya gerek görmedik.
Sadece, yazının aslında geçen önemli açıklamaları ve dipnotları bugünkü Türkçeye çe¬
virmekle yetindik.
(1086) "Marangoz Habib" demektir.

(1087) Havari: İsa Peygamber'in dinini yaymakla görevlendirdiği 12 kişiye verilen ortak ad,
ortak unvan.

(1088) 1030 numaralı dipnota bakınız.
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"Nan padişah, goşt wezîr, wayê dinan kizîr-mizîr".
Ekmek padişah, et vezir, diğerleri yakın adamlardır.

Bundan maksat şudur: Hükümette olduğu gibi, yaşam için ekmek hü¬

kümdar, et de onun veziri yerindedir. Öteki yiyecek türleri ise geri planda
kalırlar. Hükümet onlarsız yönetilmediği gibi, yaşam da bunlarsız süremez.

*

"Ereb û rez, Dumilî û pez?"
Araba bağ, Zazaya koyun?

Bu atasözünde karşıtlık vardır. Ne Arap gerçek anlamda bir bahçıvan, ne
de Zaza ciddî bir biçimde çoban olabilir. Atasözü, işin ehline bırakılması ge¬
rektiğini içermektedir.

"Mêranîya bê birînê, comerdbûna bê zewacê netaw e".(1089)
Yarasız yiğitlik ve evlenmeden gösterilen cömertlik makbul değil¬
dir^ 1090)

Buradaki maksat oldukça derindir. Bir kez, birisiyle döğüşen bir adam ya¬

ralanıp iyileştikten sonra, daha önce aldığı yaranın acılarını anımsamaksızın

yine başkası ile kavga ederse, o yiğittir. İkincisi de, henüz evlenmeden cö¬
mertlik iddiasında bulunan bir adam, evlendikten sonra yine cömertliğini
korursa, o cömerttir.
(Devamı var)

Siverekli
Hümi

(1089) Li jêrenota 1045'an binerin.
(1090) 1046 numaralı dipnota bakınız.
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KENTLİLERE(i09i)

Hey kentliler, kırmızı fesliler!

Sizsiniz büyük, sizsiniz ilerigelenler
Ondandır hiç kıpırdamamanız

Zaten ayıp olur kendinizi yormanız!
Millet neymiş, ne menem şey onlar!

Boş verin, kim oluyor o pasaklılar!
Bizler eşrafız diyorsunuz, soyluyuz bizler
Sizlerse cahilsiniz, rençbersiniz sizler
Sizler çalışıp doyurmahsınız bizleri

Ve altın bileziklerle süslemelisiniz karılarımızı
Gerdanlarına da takmalısınız inciler, mercanlar
Ne de hoştur şu sıcacık yataklar

Kıpırdatmayın sakın, yormayın bizi
Hristiyanlar geliyormuş, ırgalamaz bizi
Bırakın bizi keyfimizle başbaşa
Halimizle, zevkimizle başbaşa

Ne olacaksa varsın olsun

İster vatan harab olsun
Yeter ki rakı şişesi önümüzde olsun
Ve kızlar, kadınlar raksededursun

(1091) Şiirin Kürdçe orijinali derginin aslında yayınlandığı için, burada onu yeniden yazma¬
ya gerek görmedik. Sadece Türkçesini bugünkü Türkçeye çevirmekle yetindik.
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Kucağımız altınlarla dolu olsun
Varsın şapka da başımızda olsun

Ne olacaksa öyle olsun

İster dünya harab olsun
Zahoyî

Çalışma arkadaşımız "Kurdistan" dergisinin 8'inci sayısı da yayınlanmıştır.
Birçok seçkin yazdan içeren adı geçen dergiyi saygıdeğer okuyuculara tavsi¬
ye ederiz.
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PÊŞEPEYV - MEM Û ZÎN(i092)

EDEBİYAT U ESEREN EDEBI

Jibo her gelek û neteweyek edebîyat û eserên edebî, wek hîmên zexm in ji¬
bo koşkên bilind. Neteweyê xwedîedebîyat çi qas bikeve û koşka karîna wî
ya maddî biherive jî, dîsa bi hîmmetek tê tamîrkirin.
Neteweyê Yunan, digel hindikî û bêhêzîye xwe, çend sedsal hebûna xwe
winda kir û bû wîlayeteka Osmanîyan. Lê bele, edebîyat û eserên Yunanî, di
Ewrupayê

da piştgir peyda

kirin

û

xwedîyê xwe ji

destê

Osmanîyan

derxistin.
Iran maddeten tune bû, bû dîlê Ereban; piştê wê jî ket binê yexsîrîya Tirkan. Belam ziman û edebiyata Farisî, dîsa Iran ji tuneyîyê anîn heyîyê; digel
vê yeke jî ku "Faris" wek heyûlayê ye, navê wî heye, lê ew bi xwe tune( 1093)
Ereb heşt-neh sedsal e ku karîna xwe winda kirîye. Lê bele, ziman û edebî¬
yat û eserên Erebî li Rojhilat û Rojava fermanrewa ne;( 1094) hemin dê xwedîyê xwe ji tuneyîyê binin heyîyê, çawa ku tînin jî.
Li gora vê rastîyê, her gel û neteweyê ku daxwaza heyî û karîna xwe ya neteweyî bike, divê ku ji despêkê ve giringîyeka xurt bide edebiyata xwe û eserên
xwe yên edebî.
Hezretê Ehmedê Xanî, beri çar sedsalan bîr bi vê rastîya ha birîye û jibo wê

xebitîye. Ew dibêje ku: Min zimanê Kurdî sererast kirîye û xistîye düzene,

Da xelq nebêjitin ku Ekrad

bême'rîfet in, bêesl û binyad

Xasma di vê sedsalê da, di cîhana medeniyete da delîl û berata neteweyan
ziman û edebiyata wan e. Neteweyê bêdelîl û bêberat, doza wî nayê bihîstin
û kes guhê xwe nad'ê; meğer ku bê zanîn ku berata wî jê hatîye standin.

Jibo îsbata vê dozê û jibo danîna bingeh û hîmê mîllîyeta xwe, hinek ji xortên me bi şev û bi roj hîmmeta xwe serf dikin, eserên kevn belav dikin û yên
nû diafirînin. Yek ji wan eserên kevn jî "Mem û Zîn" e, ku sertaca kêfxweşî

û dilşayîya Kurdan Ehmedê Xanî di sala 1105'an(1095) da ew nivîsîye.

(1092) Me payvika "pêşepeyv" di şuna peyvika "dîbace" ya Farisî da nivîsî. Peyvika "dîbace" ketîye zimanê Erebî û Tirkî jî.
(1093) Li jêrenota 1049'an binerin.
(1094) Me peyvika "fermanrewa" di şuna peyvika "hakim" a Erebî da nivîsî.
(1095) Li gora tarîxa Mîladî dibe 1695.
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Xanî, zatekî xweparêz, dindar, xwedîyê dehayeka bilind, di zanyarîyên dîA
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nı u felsefi u edebi da xwediye şıneka temam, di mıllıyetevınıye da jı wek Fır-

dewsî bûye(1096) Di 1061'e(1097) da hatîye dinyayê.

Lewra ku dema ji xeybê fek bû
Tarîx-i hezar û şêst û yek bû
Tarîxa nivîsîna "Mem û Zîn"ê 1105 e(1098) Rehmetî di paşîya "Mem û
Zîn"e da, piştê nivîsîna tarîxa welidîna xwe, weha dibêje:
Isal-i gîhîşte çili û çaran(1099)
wî pêşerewê gunahekaran
Sed mixabin ku tarîxa wefata wî ne malûm e. Merqeda wî li Bayezîdê ye, zî-

yaretgeha Kurdan e(1100)
Çend eser nivîsîne; hemî Kurdî ne "Nûbuhara Biçûkan" eserekapirr rûmetgiran e Wî ev eser di 1094'an(1101) da nivîsîye Dibêje ku: Min ev eser
nivîsîye,
Ne jibo sahibrewacan

Belkî jibo biçûkêt Kurmancan
Tarîxa jîyana wî gerçi bi awayekî têkûz ne kifş e. Lê belê ji eserên wî tê za¬

nîn ku Ehmedê Xanî, wek Fîrdewsî jibo mîllîyeta xwe xebitîye, temamê hebûna xwe di wê rê da sert kirîye Eserên Ehmedê Xanî di Kurdistanê da pirr
û pirr birûmet in. Her kes bi rêzdarî navê wî dibêje û bi rêzdarî qala wî dike

Belam di dereca te'sîrê da negîhaye Fîrdewsî. Lewra Fîrdewsî bi qelema

xwe îran vejand. Ehmedê Xanî nehîşt ku Kurdistan bi temamî bimire; ew ji
mirina ebedî rizgar kir, lê belê bi temamî venejand. Lewra dema Fîrdewsî ji¬
bo fikra wî bikeys bû û dest dida; dema Ehmedê Xanî pirr û pirr berbat û dij-

war bû. Dewleta Osmanî digel hukumeta îranê bi peyman û hevalbendî
Kurdistan di navbera xwe da parve kiribûn; dest û pîyên Kurdan wisa girêdabûn ku nedikarîn xwe bilivînin. Lewra maddeten çawa ji her alî ve esker di-

şandin ser wan, bi her tewirê dek û dolaban jî dubendî û parçebûn xistibûn
nava wan.

(1096) Me peyvika "xweparêz" di şûna peyvika "mutteqî" ya Erebîda nivîsî. Peyvika "mutteqî", bi mana "kesê ku ji Xwedê ditirse, li gora fermana Xwedê tevdigere, xwe ji gunehan diparêze" tê

Me peyvika "zanyarî" di şûna peyvika "ilm" da nivîsî, ku di eslê pêşepeyvê dabi awayê piranî "ulûm" hatîye nivîsîn.

Me peyvika "şîn" di şûna peyvika "qudret" da nivîsî.

Me peyvika "mîllîyetevînî" di şûna peyvika "mîllîyetperwerî" da nivîsî.
(1097) Li gora tarîxa Mîladî dibe 1651.

(1098) Li gora tarîxa Mîladî dibe 1695.

(1099) Mexsed ji "çil û çaran" umrê Xanî ye. Yanî, Xanî dema ku nivîsîna "Mem û Zîn"e te¬
mam kirîye umrê wî 44 sal bûye.

(1100) Merqed: Gorr, mezel. Me peyvika "merqed" di şûna peyvika "medfen" da nivîsî.
(1101) Li gora tarîxa Mîladî dibe 1684.
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Hezretê Ehmedê Xanî gelek xemgîn bûye; xîreta wî ya welatewînîyê kel

daye; ji zêdeyîya keldanê, ji dilekî şewitî, bi çavekî giryan bi vî awayî hewar
kirîye:

Ez mame di hîkmeta Xwedê da
Kurmanc-i di dewleta dinê da

aya bi çi wechî mane mehrûm
bîlcumle jibo çi bûne mehkûm!

Temaşa Kurdistanê û Kurdan kirîye; wêrîn û xîret û şerefa welatevînîyê ya

ku di Kurdan da heye, di neteweyekî dî da nedîtîye; dest bi pesnê Kurdan
kirîye:
Her mîrekî wan bi bezle Hatem

Her mêrekî wan bi rezmê Ristem
Bifkir ji Ereb heta ve Gürcan

Kurmancî ye bûye şubhê bircan

Semedê felaketa Kurdistanê wêrîna Kurdan a dersînor û comerdîya wan a
nebicî nîşan dide û dibêje:
Lew pêkwe hemîşe bêtîfaq in
daîm bi temerrud û şîqaq in

Ji ber wê yekê ku zimanê Kurdî zimanê resmî nebûye û rûmet nedîtîye, ax
û keser ji dilê Xanî hatîye:
Ger dê hebûya me jî xwedanek
alîkeremek, letîfedanek

Min dê elema kelamê mewzûn
alî bikira li banê gerdûn

Çi b'kim ku qewî kesad e bazar

Nînin ji qumaşî ra xerîdar
Bi rastî, bazara xortên me jî wek bazara Ehmedê Xanî kesad e Çi qas xîreta

xwe ya welatevînîyê eşkera dikin hebûna xwe telef dikin, ji jehra marên reş
rizgar nabin, ji kula welêt jorê silametîyê nabînin.
Xwedê, tu wan biparêzî û serketî bikî!
3 Gulan 335(1919)

Hemze
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Birinci sene

4 Hazîran 1335

Seneliği 220 kuruştur

JİN
I ± 1\|

Altı aylığı 130 kuruştur

T

T

Aded 20

\T

Salek

220qurişe

Nîvsall30

"

HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

Din, edebiyat, içtimaiyat ve iktisadiyattan bahseder
Türkçe-Kürdçe mecmuadır

MÜNDERECAT
TÜRKÇE KISMI
Issız köy(Hicret Levhalarından)

Kemal Fevzi

İki eser-i mebrur(Kürd Kadınları Tealî
Cemiyeti, Hêvî Talebe Cemiyeti)

Memduh Selimbegî

Bir mektub

Isfahanî

Kürdler "İranî" değil midir!

Kurdîyê Bitlîsî
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Nüshası 5 kuruştur

Necm-i İstikbal Matbaası

KARTLERİMİZE(5S.)
Kari'lerimizden bazı zevatın,

"Jîn" kelimesinin

medlulünü bulmakta

müşkilâta düştüğünü anlıyoruz. Birtakımları bu tesmiyede, Kürdçe kadın

mânasına gelen "jin" mefhumunu görüyorlar. Halbuki unvanın altındaki
"Hayat" kelimesi, doğrudan doğruya "Jîn"in tam mukabilidir. Kürdçe
"Jîn=Gin"(1102) yaşamak, hayat demektir; imlâsında "j" ve "n" arasında
bir "y", yani mahdud bir kesre vardır; Farisî "zen" mukabili olan "jin",
"y"siz yazılır, kesre ile okunur.(1103)

Şekl-i hurufumuzun ufak bir iltibasla ne acîb manasızlıklar tevlîd edebildiği¬
ni irae eden bu misal, hakikaten fecîdir. Ne yapalım, Ari bir lisan Samî elifba
kisvesiyle ancak bu kadar müfîd olabilir. Fe'tebirû!(1104)

"MEM Û ZÎN'İN TAB'I HİTAM BULDU
Mela Ehmedê Xanî hazretlerinin Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemi¬
yeti tarafından öteden beri tab'ettirilmekte bulunan "Mem û Zîn" namındaki kitabı, şimdiye kadar ilân ettiğimiz veçhile saha-i intişara çıktı. "Mem

û Zîn", cemiyetin neşredeceği külliyatın birinci kitabıdır, istanbul'da kâğıd

fiatının ve tertib masarifinin pek yüksek olmasına rağmen "Mem û Zîn",
mevcud kâğıdların en iyisine ve pek nefîs surette tab'ettirilmiştir. Cemiyet

hiç bir menfaat-i maddiye gözetmeyerek, yalnız Kürd edebiyat ve irfanına
hizmet etmek istediğinden, bu kadar masarıf-ı azîme ile meydana gelen bu
kitaba, idarehaneden alınmak şartıyle 50 ve taşraya taahhüdlü olarak posta

ile gönderilmek üzre 60 kuruş fiat konulmuştur. Kitabın aded-i tab'ı pek az
olduğundan, en evvel Kürdistan'daki kari'lerin arzularını is'af etmeyi istiyo¬

ruz. Arzu edenlerin idarehaneye müracaat etmeleri ve taşradakilerin de kitab bedelini posta ile nakden göndermeleri lâzımdır.

TEBA "MEM Û ZÎN"Ê TEMAM BÛ
"Mem û Zîn"a Mela Ehmedê Xanî, di sûretekê nefîs da hatîye tebi'kirin.

Her kese arzuya xwendin û kirîna wê biket, ji îro paşê di îdarexana me da
"50", jibo xaricê ji İstanbul digel mesarifa postê "60" quriş e
(1102) "Jîn" sözcüğünün doğru okunup anlaşılması için burada sözcük hem Arap harfleriyle
"Jîn", hem de Latin harfleriyle "Gin" biçiminde yazılmıştır. Buradaki "g" Fransızcada "j" okunduğu için yazılmıştır.

(1103) Bu cümlede sözü edilen "y", Arap alfabesine özgü ve kimi durumlarda "î" sesini veren

bir harftir. "Kesre" de, Arap harflerine özgü bir telâffuz biçimidir ve "i" sesini verir.
"Jîn" ve "jin" sözcüklerinin Arap harfleriyle yazılışlarına ilişkin bu açıklama Latin
harflerine göre yapılacak olursa şöyle denilebilir: "Hayat" anlamındaki sözcüğün ses¬

li harfi aksanlıdır, uzun okunur ve sözcük "jîn" biçiminde yazılır. "Kadın" anlamın¬

daki sözcüğün sesli harfi ise noktalıdır, kısa okunur ve sözcük "jin" olarak yazılır.
(1104) Fe'tebirû: ibret alınız.

Birinci sene

Seneliği 220 kuruştur

Altı aylığı 130 kuruştur

4 Hazîran 1335
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HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

Din, edebiyat, içtimaiyat ve iktisadiyattan bahseder
Türkçe-Kürdçe mecmuadır

ISSIZ KÖY(*)
Bir gündü; bulutlu, siyah bir gün. Veremlilere elem, elemlilere verem bah¬
şeden gündü. Ufuklarının mehd-i sevdasında hicran uyuyan o diyar-ı hasa¬
nın evlâd-ı perişanını dördüncü muhaceret merhalesinde gördüm. Lohusalar, henüz hayata göz açamayan kundaklarını diri diri karlara gömmüşlerdi;
ihtiyar nineler, üryan yetimlerini karlı yollarda bırakmışlardı; gene dullar,
nişanlı kızlar, kimsesiz yavrular, bu ac ve yoksul günde birer me'va-i tesliyet
arıyor, beş gün devam eden karlı bir yolun uykusuz saatlerini merhametsiz

bir gecenin sükûn-ı hailinde dindirmek ümidiyle avare, sergerdan dolaşıyor¬
lardı. Ah, hele o kimsesiz yavrular, hayatı bir parça daha sürükleyebilecek
bir lokma için bitmez tükenmez hınçkırıklarla ağlıyorlardı!

Öyle idi. En hasta bir figan, belki bir tesellî-i hicran getirirdi. Ağlamaya el¬
bette hakları vardı: Kenar-ı mest-ü hülyasında beyaz ilaheler yıkanan mavi

göllerden ayrılmışlardı; yeşil gölgelerinde nazlı ceylânlar uyuyan zümrüd
ormanlardan ayrılmışlardı; dallarında güller biten, bülbüller öten bağlar¬
dan, koynunda sevdakâr periler rakseden bağçelerden ayrılmışlardı. Ve işte

onun için idi ki, uzun bir seylâbe-i hüsranla canandan ayrılan canlar, [2] sa¬
mandan ayrılan hanedanlar, binlerce nazlı küheylândan ayrılan ihtiyar kah¬
ramanlar da ağhyorlardı.(1105)
(1105) Sâmân: Servet, zenginlik, varlık.
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Ah, acaba uğradıkları bu ölümlü, ıssız diyarın sabah-ı iğfalini gözyaşlarıyle
karşılayacak kaç yetim vardı!

Gamlı bir kış akşamı dağlardan süzülerek iniyor, köyün hicran ve matem

ağlayan havasını gölgeliyordu. Adım adım yaklaşan gecenin sükûnet-i anûdunu, ara sıra uzaklardan gelen kesik, boğuk sesler ve sonra bu kimsesiz, ıssız

köyün imdadsız muhitini çınlatan yetim feryadları ihlâl ediyordu.

Kardan, fırtınadan kurtulabilenler, bu kervan konmaz diyarın karanlık
dehlizlerinde dolaşıyorlardı. Zavallı köy, hakikaten misafirlerini izaz edebi¬
lecek bir halde idi!

Birer

köstebek

yuvasını

andıran

evler,

korkunç

heyulalara

âşiyan

idi;(1106) solgun, ölüm yüzlü hücrelerin çürük sakıtları, ıssız viraneliklerin

ruh-ı lerzanıyle müheyya-i sukut idi. Örümcek ağlarıyle perdelenmiş dar ve

küçük pencerelerinden akşam güneşlerinin nigâh-ı ihtizarı süzülmeyen bu
diriler makabirinin çatlak, sıvasız duvarlarında, uzak a'sar-ı bedeviyetin

şüûn-ı hatıratı irtisam etmiş zannolunurdu! Uzak-yakın bütün muhît-i hası¬
rında, binlerce hanüman-ı matemdann hicran-ı mağmumunu yad ettiren
korkunç cinayetlerin nehüfte hayalâtı pûyân oluyordu.

Uzun ve yanık bir niyaz ile beklenilen sabahın soluk fecirlerinde fırtınalar

gizlenirken, köy, yorgun misafirlerini ıssız matemleriyle teşyî' ediyordu!
Giden gitmiş, kalan kalmıştı. Ta uzakta bir kârban-ı perişan, bîtab adım¬
larla yıkılarak, kalkarak, sürünerek ilerliyor ve yine düşen düşüyor, kalan
kalıyor, giden gidiyordu. Beride, köyün tavansız, yıkık evciklerinde, henüz

dilleri açılmayan beşik çocuklarının ağlamaktan kısılmış [3] feryadları, kuru
topraklar üzerinde çıplak serilerek dem-i vâpesîn-i hayatını bekleyen sahib-

siz hastaların enînleri işitiliyor; şurada viran bir mescidin harab eşiğinde
uzanmış beyaz sarıklı bir ihtiyar, cübbesi altında donan bir çift mini¬
minisini kucaklayarak ademe yollanmıştı!

Köy, akşamın kıyametler koparan fırtınalarından kurtulmuş, binlerce ma¬
sumun taze, kefensiz, çıplak naaşlarıyle makbersiz bir mezarıstanı an¬
dırıyordu!

Ey kanlı gecelerin eshar-ı tesliyetkârını baykuş kahkahalarıyle bekleyen

ölüm yolcuları! O günkü müsaferet-i hirmanınıza, o sefîl hücrelerin vehmâlûd duvarlarından başka matem eden yoktu. Evet, o sefil, o muzlim hücrele¬
rin heva-i mahsurunda çırpınan leyal-ı kasvetin ebediyet kadar uzayan saât-ı

(1106) Heyula: Materyalist düşünürler tarafından dünyanın ve yaşamın ilk maddesi olarak
kabul edilen madde. Bu düşünürlere göre her şey bu maddeden türeyerek meydana gel¬
miştir. İslâm düşünürleri ise bu görüşü reddetmişler ve "Tanrı her şeyi yoktan yarata¬
rak var etmiştir" demişlerdir. Bu nedenle Müslümanlar arasında "heyula", var olma¬
yan şeylerin bir simgesi durumuna gelmiştir ve var olmayan, hayalî olan şeyler için
kullanılır olmuştur.
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vaveylinden âtilere tevdî-i peyam edecek bir sada-i vicdan yükselmedi. O
kanlı hücrelerin viran sakıfları altında o gözlerin son şehka-i enîni çırpınırken, yoksul ölümlerinize ağlayan bir kalb bulunmadı!

Zavallı millet! Şark'ı, Garb'ı Cenub'u —tarihin kaydetmediği bir sâire-i
hûn-ü kıtal içinde— kasıp kavuran bu harbin en çok nasîbedar-ı hüsran in¬

sanları siz oldunuz. Heyhat!! İnsaniyeti ürperten sergüzeşt-i şikâyetinizi, ta¬
rihi utandıran şikâyet-i sergüzeştinizi yad eden yok!

Siz ki, yakın komşunuzun ebedî kin ve zulmüne, kana susayan bir düşma¬

nın devâsâ hücumlarına, kahramanlıklarınıza, fedakârlıklarınıza mukabil,
senelerden beri kardeş gibi baş başa verdiğiniz(1107)
Buna insaniyet —eğer varsa— utansın ve ağlasın!

Kemal Fevzi

İ4İIKI ESER-I MEBRUR(*)
KÜRD KADINLARI TEALÎ CEMİYETİ
KÜRD TALEBE HÊVÎ CEMİYETİ

Asrın pîş-i intibahımıza serdiği rengâ-renk hadisâttan milletimiz de hisse-i

istifadesini almaya başladı. Bu istifadenin pek çok gec kalmış olduğunu itiraf
etmek, hakşinaslık ve derdşinashk olur. Lâkin âti için bize ziyadar ümidler

bahşeden beşaretler az olsaydı, hal için söz söylemek cür'etini de kendimizde

bulamazdık. Ümidlerime kuvvet veren âsâr, son zamanlarda muhtelif Kürd
tabakalarında en büyük ibtihaclarla gördüğüm faaliyet semereleridir ki,
bunları rüşd-i millîmizi isbat eden birer vesile olarak kabul etmek de pek
doğru olur.

"Kürd kadınlığının asri zihniyetle teali ve inkişafını temin etmek, aile ha¬

yatında esasi, içtimaî ıslahatı istihsal eylemek, tehcir ve taktil münasebetiyle

sefîl bir hale gelen Kürd eytam ve eramiline iş bulmak ve nakdî muavenete
mazhar etmek suretiyle sefaletten kurtarmak"

maksadları etrafında ve

"Kürd Kadınları Tealî Cemiyeti" namı altında bir mahfel küşad eden

İstanbul'daki hanımlarımıza, Kürdlüğe şeref olan bu tesis-i mübareklerin¬
den dolayı ne kadar medyun-ı şükran olsak yeridir.

(1107) Derginin aslında bu cümle, burada böyle kesik olarak çıkmış ve cümlenin kesildiği bu
satır ile yazının son paragrafını oluşturan bundan sonraki satır arasında bir buçuk ya
da iki buçuk satırlık bir yer boş çıkmıştır. Buradaki bir buçuk ya da iki buçuk satırın
sansür edilerek çıkartılmış olduğu anlaşılmaktadır.
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Asırların bar-ı nisyanı altından kurtulup yükselen milletlerin hayatında
kadınların rolünü pek müessir görüyoruz. Onların uyuyan ruhlara, karan¬
lık kafalara zerkettiği nur-ı hareket ve heyecanı hiç bir vasıta temin edemez.

"Bir milletin nisvanı, derece-i terakkisinin mizanıdır" sözü, saha-i medeni¬

yette alemdar olmak isteyen heyetlerin nâzım-ı mesaîsidir. 14 numrolu
"Jîn"deki "Kürd Hanımı" makalesinde şu satırları yazıyordum:

"Şurası muhakkaktır ki "Müslümanlıkta kadının haiz olduğu mevki ve

hukuk, bugün kendisine gayri lâyık görülen mevkiden pek yüksek ve hu¬
kuktan pek vesî'dir. Ulema ve ukala-i dinin [5] vazifeleri, hukuk-ı diniyeyi

esirgemekte değil, zamanın icabâtıyle tevsîan ve ıslanan istimaline engel ol¬
mamaktadır".

Müslümanlığın safvet-i ibtidaiyesini muhafaza etmiş büyük kitlelerine

bakarak, oralarda kadın mevkiinin bugün bize telkîn ve tatbik edilmek iste¬
nilen şekillerden külliyen ayrı olduğunu gördükten ve bazı muasırların,

Müslüman kadınlığını mazide bile görülmemiş ve halen gayri mümkün bir
zulmete doğru sürüklemek istediklerine kanaat getirdikten sonra o fikri der-

miyan etmiştim. Bugün merkez-i Hilâfette her ferd, ya lehte ya aleyhte kadın

kıyafetiyle meşguldür.(1108) Bu mesele kendi efkâr-ı şahsiyelerine göre hal¬
ledilince bütün mesailin halledilmiş olacağını zannetmek hatasında bulunu¬

yorlar. Tesettürün şekl-ü mânası ne olduğunu anlamak isteyenler, Kürdıstan'ımıza, hatta biraz da Türk Anadolu'suna kadar ihtiyar-ı zahmet buyur¬

sunlar. Bu ana kadar kadının iksasıyle uğraşılacağına, ona bir terbiye-i sahîha

ile salabet-i terbiyeviye verilseydi, mesele çoktan hail ve maksad tahsil
olunmuştu.

Yine o makalemde, "işte biz, bu kadar dindar olan bir heyet-i ictimaiyenın
vaziyet-i nisvaniyesini asrımızın ihtiyacâtına pek muvafık buluyoruz. Bu va¬

ziyet, asrîleşmek isteyen, başta münevverleri olduğu halde bu gayeye doğru
yürüyen Kürdlük için o kadar müsaiddir ki, yenileşen bazı milletlerde ve

meselâ Türklükte olduğu gibi ayrıca muğlak bir kadın meselesi hadis olmak

imkânı yoktur. Kürd kadını serbesttir; tesettürün şeair-i İslâmiye haricinde¬
ki lüzumsuz kuyudundan azadedir; erkeklerin de dahil bulunduğu hayat-ı

ictimaiyeye, bir mevki-i ihtiramı haiz olarak karışmıştır. Biraz daha yukarı
tabakaya bakarsak bir saltanat-ı nisvan da görürüz".

Mesele bu şekil ve mahiyette olunca, hanımlarımızın vazifeleri kolaylaş¬

mış ve milletimizin onlardan istifadesi artmış olur. Her geçen gün, ferde ol¬
sun, millete olsun bir fazla ihtiyaç tahmil eder. Fazla ihtiyaç fazla sa'yjcabettirir. Fazla sa'y fazla bazuya muhtacdır. İşte medeniyet bunlardan doğar. En

medenî milletlerin ihtiyaçları en çoktur. Ancak, medeniyetin bir hassa-i fari¬
kası, hissedilen ihtiyacâtı tatmin edebilmektedir.

[6] Yegân yegân her ferdinden azamî kârı temin eden milletler, ne mağlub
olmaktan, ne düşkün kalmaktan korksunlar. Hadisât, rûzümüzde bir güneş

ziyası kuvvetiyle gözlerimize sokuluyor ve kafalarımıza sokmak istiyor ki,
(1108) Merkez-i Hilâfet: Halifeliğin merkezi. Bundan maksat, Osmanlı imparatorluğunun
başkenti olan İstanbul kentidir.
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kadınları da erkekleriyle beraber cidal-ı içtimaîye girmeyen, mesaî-i hayatiyeye iştirak etmeyen milletler, bu hatarâlûd saha-i medeniyette kötürüm gi¬
bidirler. Bu Cihan Harbinde görmedik mi! En medenî ve en mücehhez mil¬

letler, kadınlarını da aynı nisbette mücadeleye iştirak ettirdiler. Yoksa, nâmesbûk bir mahşer-i cidal olan bu harbde böyle ve bu kadar çarpışmak
mümkün mü idi! En basit misal olarak, hastabakıcı hanımların yerlerine er¬
kekler konulduğunu farzetsek, düşmanla çarpışacak kaç kiçi kalabilecek ve
müdafaa-i vatan ne nisbette mümkün olabilecekti! Bu nevi emsile istenildiği
kadar teksir olunabilir.

Ben, hanımlarımızın, milliyetin ve örf-i içtimaînin ruhundan doğan bu
hukuka esasen malikiyetlerini, âtimiz için pek ümidbahş bir sururla telâkkî
ederim. Ancak bu hukuktan saha-i medeniyette istifadeye koyulmak, ha¬
nımlarımızın bir vazifesidir.

Nizamnamedeki, "Kürd kadınlığının asri zihniyetle teali ve inkişafını te¬
min etmek" arzusu, gaye-i tekâmüle doğru tutulmuş bir meşal-i rehadır.

"Jîn"deki o makalemden şu satırların da iktibasına müsaade buyurulsun:

"İşte Kürd kadınının vaziyet-i tabiiyesi, muktaza-i hâle bu mertebe uygun¬
dur. Eksik olan bir şey varsa, millî itiyadâttan doğan ve millî ananât-ı gayri
mektube içinde nema bulan bu seciyedar terbiyenin, münevvirane düstur¬
larla, asri kavaid-i talim ile de tekemmül ve tetevvüc edememesidir. Bu
desatîr-i terbiyeyi, bu kavaid-i talimi tatbik ettiğimiz gün, Kürd kadınının
derece-i faziletini, yetiştirdiği evlâdın nasıl gıbtabahş bir "vatan temeli" ku¬
racaklarını göreceğiz. Mü'miniz ki bu âti pek uzak değildir".
Bu imanımızı bir daha teyid ederiz. Meydan-ı medeniyette sesimizi dinle¬

tecek bir kürsüye malik olmasını istiyorsak, Avrupa ve Amerika'dan ilim, sa¬
nat, fence her türlü terakkiyâtı aynen iktibas etmekle beraber, secaya-i milliyemizle kabil-i tevfik olan iyiliklerini almak ve bizde olmayanları da tevfik

ederek almak zaruretindeyiz. Hanımlarımızın bu lüzumu takdir etmelerin¬

den daha parlak bir azm-i tekâmül olamaz. [?] Hanımlarımız âlâyışa, nüma¬
yişe meftun değil, ancak iyi bir aile hanımı, evlâdlarımıza, kardeşlerimize va¬
tan, vazife, fedakârlık hisleri aşılayan tam birer ana oldukları gün, "Kürd ka¬

dınlığının asri zihniyetle teali ve inkişafı" emeline ermişler demektir.
Benim için biraz mübhem görünen "aile hayatında esasi, içtimaî ıslahatı is¬

tihsal eylemek" kaydı, —eğer anlayabildiğim mânada ise

Kürdlük ekseri¬

yetinin, bu nizamname etrafında toplanan hanımlar ve bugün âtî-i millet

hakkında projeler hazırlayan gençler seviyesine yükselmeleriyle kabil-i hu¬
suldür. Kürdistan'da icabât-ı asriyeye doğru peyderpey hâsıl olacak temayül,

bu ıslahata ihtiyaç messettirecektir. Yani bu, bir "zaman ve hayatta inkılab"
meselesidir.

"Jîn"den iktibas ettiğim satırlarda, Kürdlükte bir kadınlık meselesinin ha¬

dis olması ihtimali olmadığını söylüyorum. Bir müdekkik-i muhteremimiz
diyor ki:
"Kürdlük için yalnız bir irfan ve bir tahsil vardır. Kürdlüğün tealîsi dediği¬

miz vakit, bunun içinde erkek ve kadın dahildir. Zorla gayri tabiî bir ayrılık

çıkarmamalıyız".
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855

Evet, pek doğrudur. Bu fikir, bir hadîs-i şerifle de istişhad edilebilir:
"Taleb'ul-ilmi ferîzatun alâ külli müslimin ve müslimetin".(1109)
İlim talebi mutlak olarak zikredildiği ve müslim ile müslimenin ondan is¬

tifadesi derecesinde fark gözetilmediği için, erkeklerle kadınların tahsil ve te¬
alisinde, —ancak cinsiyetin zarurî kıldığı bazı farklar müstesna olmak üzre—
başka bir fark gözetilemez. Erkeklerden ayrı bir kadın meselesi ne vakit tehaddüs eder? Ve iş ne vakit tehlikeleşir? Ne vakit ki erkeklerle kadınların
seviye-i irfan ve terbiyelerinde

kemmiyeten ve keyfiyeten— bir muvazene¬

sizlik olursa. . . Türklerde kadın meselesinin sebebini bunda buluyorum; er¬

kekler [8] kemmiyeten ve keyfiyeten ne kadar mütekâmil iseler kadınlar her

iki cihetten de o kadar az mütekâmildirler. İşte ben bu muvazenesizlikten
korkarım.

Kürd eytam ve eramiline iş bulmak ve sefaletten kurtarmak maksadı, her
şeyden evvel "mümkün ve elzem" olan şeylerle uğraşılmak zarurî olan şu

zamanda en büyük ve birinci vazifedir. Onların rakîk ve hassas kalbleri,
İstanbul'dan itibaren Anadolu'nun en karanlık köşelerinde gıdadan, libasdan ve —diyebileceğim ki— hayattan mahrum olarak sürüklenen erkek, ka¬
dın, kız ve kardeşlerimizin âlâmını, şübhesiz bizlerden daha ziyade acılıkla
hissederler ve bu sebebledir ki, âtiyi kazanmak için hâlin kurtarılması lüzu¬
munu kemaliyle takdir eylerler.

Günün varlığımıza ve yokluğumuza taalluk eden bu en mühim meselesi
hakkında nisbeten az satır tahsis etmem, meselenin daha az şayan-ı nazar ol¬
masından değildir. İnşallah daha çok söz söylenmeden ve çok zaman geçme¬

den, şu şefkatkâr ve şifaaver ellerle bu yaramızın sarıldığını görürüz. O vakit
hanımlarımız, kemallerini isbat etmek itibariyle, milletimizden kazanacak¬
ları sabasın pek çok fazlasını, harekâtımızı tarassud eden ağyardan milletimi¬

ze kazandırmış olurlar ki, kendi kalblerinin de en ziyade bu heyecan ile çarp¬
tığına eminim.

Onlardan her birinin âmâl-ı milliyemiz için birer valide-i hayrat ve muvaffakiyât olmasına ez dil-ü can temennahânım.

Ümidlerimize kuvvet veren diğer eser-i mebrur, yeniden faaliyete başladı¬
ğını şükran ve iftiharla gördüğümüz "Kürd Talebe Hêvî Cemiyeti "dir.
"Hêvî, Harb-i Umumînin ihdas ettiği dört buçuk-beş senelik fasıla-i faali¬
yetten sonra işe başlıyor.

Üç senelik mesaîsiyle Kürdlük âleminde büyük ümidler ve kavi itimadlar
uyandıran "Hêvî", felâket saçan ve felâket toplayan bir hükümetin(lllO)

icad ettiği bir harbde cihankıymet uzuvlar kaybetti. Dört buçuk sene evvel,
memleketin bütün gene bilek ve gene kafaları ateşe sürüklenmek için

Mekteb-i Harbiye [9] Meydanında toplanılırken, "Hevî"yi İstanbul'da ya(1109) Türkçe çevirisi: "Bilimi aramak, her Müslüman erkek ve her Müslüman kadın üzeri¬
ne farzdır".

.

(1110) Osmanlı devletini I. Dünya Savaşına sokan Ittihad ve Terakki hükümetini kasdedıyor.
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satan yüzlerce dimağlar da o meydanda, gafil ve muhteris bir militarizmin
ağır zincirlerine boyun eğdiler. "Hêvî", iki gencin kucağında Allah'a ema¬
net kaldı. Bir gün oldu ki "Hêvî", yarının ziyadar bir ümidi olarak ancak
kalblerde payidar oldu. Evet, "Hêvî", Kürdlük için bir "ümîd" idi. Yedi se¬

ne evvel bütün ağırbaşlılar, büyük adamlar hep birer köşede uyuklarken,
herkes korkak, muhteriz, herkes her şeye hak derken, "Hêvî" gençleri,
"ümid"lerini, bugün dillerde yüksek yüksek söylenen, ufak bir gayret ile
hakikat olacak olan vakayii birbirlerinin kulaklarına üç sene mütemadiyen

fısıldadılar, dertleştiler.
"Hêvî" bir azim idi. Her yere felâket saçan ve her yerden felâket toplayan
bir hükümet, O'nu da kendisine bir alet yapmak veya hiç olmazsa hakk-ı sü¬

kûtunu vererek kendine minnetdar kılabilmekten nevmîd olunca, "Hêvî"dekileri bir bahane ile polis dairelerine sürükledi; seslerini hapishaneler¬

de boğdu. Suriye'de Arablar asılırken, İstanbul'da kim bilir hangi akıbetlere
uğratılmak için "Hêvî"ciler de aranıyordu. Lâkin harb, İstanbul'da da ihti¬
mal ki darağaçları yapmak veya Anadolu'ya doğru menfalar, bodrumlar ha¬
zırlamak zahmetine hacet bırakmıyordu.

Bugün "Hêvî" bayrağını yeniden çekenler arasında eski büyük kardeşle¬
rinden hemen kimse yok gibidir. Demek ki "Hêvî"nin harbden evvel yaptı¬

ğı ruh-ı azim, ruh-ı devam, zeval değil, kuvvet ve vüs'at bulmuştur. "Hêvî"nin ihya merasiminde beyan-ı takdirât eden muhterem bir mütefekkiri¬

mizin

pek

doğru

dediği

gibi,

"gençlerimiz

Şark

ruhundan,

Şark

zihniyetinden külliyen azade ve yüksek olduklarını gösterdiler. Onlar,
—Şarklılar gibi— kurulmuş bir eseri yıkmadılar; mevcud bir temel üzerinde

bir bina yükselterek devam, sebat, azim hassaları gösterdiler". Onların her

gün, her dakika birbirlerine ve vazifelerine [lO] sönmez bir hararet-i hubb-ü
fedakârî ile marbut olduklarını gördükçe, müfekkiremde Kürdistan'ın par¬
lak ve metin âtisi yükseliyor.

Dört buçuk-beş sene( 1111)

Bu vazifeler, "Hêvî"nin bugünkü evlâdlarına kalmış demektir. Yeter ki

bu vazifelerin azameti karşısında onlar ne bedbin, ne nikbin, ne me'yus ol¬
sunlar; yalnız hakikati görsünler ve bir de şu lâzimeyi takdir etsinler:
Hayal ve ihtirastan uzak, hakikat ve imkân için çalışmak. . . Hayal ve ihti¬

rasın kazandığı görülmemiştir. Kuvvetini hakikat ve imkândan alan ümidlerdir ki er-geç tabiî olan tulû-ı Samedanîsiyle ruhlara metanet ve şevk-i itilâ
verir.

Hayal ve ihtirasın sukut-ı hirmanla neticelenecek olan zehirnak acılığını
da hiç unutmamalı.

Benden o halaskarlara tuhfe-i ihtiram ve tebcil. . .
26 Mayıs 919

Memduh Selimbegî
(1111) Burada 3-4 satırlık yer, derginin aslında boş çıkmış ve görüldüğü gibi paragrafın ilk

cümlesi de böylece kesik kalmıştır. Bu satırların sansür tarafından dergiden çıkarılmış
olduğu anlaşılmaktadır.
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BİR MEKTUB^)

Müdîr Beyefendi,

Bâdesselâm, kendimi kısaca takdim edeyim:

Bir Kürdüm. Oldukça eski bir tarihe malik bir Kürd ailesine mensubum.
Uzun zamanlardan beri neşr-i ilimle iştigal eden bir silsile-i ilmiyenin son

halkasını teşkil ediyorum. Medrese ve mektebe aşinayım. Arab ve Acem di¬

yarını, bilâd-ı Ekrad ve Etrak'i, iklim-i Efrenc'i dolaştım.(l 1 12) Halen İstan¬
bul'dayım. Şimdilik mahrum-ı meşy-ü hareket bir halde bulunuyorum. Bu

sebeble, şeref-i ziyaretinize mazhariyetten bir müddet için mahrum kalmak
ıstırarındayım.

[il] İstanbul'a gelir gelmez ilk işim, Kürdlerin hadisât-ı ahîreye karşı ne va¬

ziyet aldığını tahkik oldu. Milletlere sûr-ı kıyam üfleyen âlicenab Wilson
hazretlerinin Kürdler üzerindeki tesirini fiilen görmek istiyordum.(1113)

Başkalarına hizmet etmeyi nefislerine hadim olmaya tercih eyleyen milleti¬
mizin bu halet-i fikriyesi, O'nu, ekseriyetle kendi menfaatine muhalif, mütezad emellerin arkasında koşmaya sevkeder. Bundan dolayı birleşemez; ay¬

rılır ve dağılır. Uzun senelerin tevalî-i müşahedâtı, bana, bermutad bir
manzara-i ihtilâf veya gelip geçmiş bir teşebbüs-i mütekaddimin enkaz-ı hatı¬
ratı muvacehesinde bulunacağım korkusunu veriyordu. On senelik bir

devre-i seyr-ü seyahatin mevcudiyet-i

maddiyeme saldırdığı

ıztırabât-ı

müz'ice, bizzat tahkik ve tedkike mani oluyordu. Nihayet bu mektubumu
takdime tavassut buyuran din ve millet kardeşimizin lütf-i delâlet ve himme¬
tiyle, aradığım malumatı kısmen tedarike muvaffak oldum.

Darülhilâfe'de(1114) biri siyasî, öteki içtimaî iki Kürd cemiyeti mevcud
bulunuyormuş.(1115) Nüsah-ı münteşirelerini tamamen tedarik ettiğim iki

muhtelit mecmuada, bunların vasıta-i neşriyesi olmak gerektir.(1116) Allah
(1112) Bilâd-ı Ekrad ve Etrak: Kürdlerin ve Türklerin ülkeleri.

İklim-i Efrenc: Frenk bölgesi, Frenklerin yaşadığı yer. Frenklerden maksat, Müslü¬
man olmayan Avrupa halklarıdır.

(1113) Sûr: Kıyamette İsrafil adındaki melek tarafından üflenecek ve ölülerin dirilmesini sağ¬
layacak olan boru.

Mektubun yazarı, bu sözleriyle, o zamanki Amerakan Cumhurbaşkanı Wilson'in ün¬

lü prensiplerini İsrafil'in sûruna benzetmiştir. Bilindiği gibi o prensipler, Osmanlı ege¬
menliğindeki Türk olmayan halklara kendi geleceklerini belirleme hakkının tanın¬
masını öngörüyordu.

(1114) Darülhilâfe: Hilâfet merkezi olan İstanbul kenti.

(1115) Burada sözü edilen iki cemiyetten, yani iki dernekten siyasî olanı, "Kurdistan Tealî
Cemiyeti"dir; içtimaî, yani sosyal olanı ise "Kürd tamim-i Maarif ve Neşriyat Ce-

miyeti"dir. Aslında bu ikincisi, adından da anlaşılacağı gibi, bir kültür ve yayın derne¬
ğiydi. Ama mektubun yazarı onu "içtimaî", yani "sosyal" diye nitelemiştir.

(1116) Muhtelit mecmua: Karma dergi, değişik dillerle yayınlanan dergi. Söz konusu olan
dergiler Kürdçe-Türkçe olduğu için, mektubun yazarı onları böyle nitelendirmiştir.
Sözü edilen iki dergiden biri "Jîn", öteki de "Kurdistan" dergisidir.
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Zülcelâl, mevcudiyetlerini sadamât-ı şikak-ü nifaktan masun ve semerât-ı fa¬
aliyet ve mesaîlerinden zavallı milletimizi müstefîd buyursun.
Bunlardan ikincisinin hangi hedefe teveccüh ettiğini "Jîn" münderecatından öğrenmek kabil oldu. Siyasîsine gelince; O'nun programını, mecmua¬

nın şimdiye kadarki neşriyât-ı Türkiyesinden —istidlal tarikiyle olsun— öğ¬

renmek mümkün olmadı. Kürdçe kısımlarının buna dair malumatı muhtevî
olması varid-i hatırsa da,

maalhicab arzedeyim— pek eski bir Kürd ailesine

mensub olmakla beraber, lisan-ı millîmi bilmiyorum. Bu kusur bana aid ol¬

duğu kadar ve belki çok fazlasıyle lisanımızı bilenlere racidir. Bizim gibi,
hasbelkader milliyetten pek uzaklara düşmüş bedbahtan-ı millet ve bahusus

[12]

halen

Kürdistan'da

yaşayan

bir

kısım

"Türkzeban"

evlâd-ı

Ek-

rad'a(1117) samîm-i candan arzu ettikleri taallüm-i lisanın vesait-i tahsil ve
tefhimini idad etmeyen alâkadaran, tarihin kendilerine hazırladığı ta'n-ı

muhıkkın derecesini düşünsünler. İşte bu mahrumiyetlerdir ki beni, milletdaşlarımla Türkçe anlaşmak ıztırarında bırakıyor.

Müdîr Bey, mecmuanızın yavaş adımlarla tekâmüle doğru gittiğini gör¬
mekle beraber, müsaadenizle burada bir şikâyet dermiyan edeyim:
Mecmuanın münderecatında tenevvu yoktur. Bundan maksadım, tenevvu

diye bîser-ü bin birtakım kavliyâtla imlâ-i sütunu tavsiye değildir. Ancak,

meselâ dinden, iktisadiyattan. . .ilh. bahsedebilecek münderecat miyanında
bu gibi mebahise müteallik yazıların da görünmesini arzu ettiğimi halisane

ihtardır. Bahusus dinî yazılar. . . Âlem-i İslâmın bu an-ı teşettüt ve inşikakında âzân-ı Müslimîne, tabi oldukları din-i hanîfin evamir-ü nevahîsini bağırabilmek, ne güzel bir fiil-i sevab teşkil ederdi, bilsek! En çok mikdarda ve en

muktedir ulema-i dine malikiyeti azade-i iştibah bir unsur-ı İslâmın, iki danecik

mecmuanın

matalib-i

tahririyesini

tatmin

edemeyecek

kadar

mahrum-ı kalem olduğunu muhakemem kabul etmiyor. Olabilir ki bugüne
kadar ihmal edildiğini gördüğüm bu meselede benim anlamadığım sebebler

var. Daha salahiyetdar zevat, bir Kürd mecmuasının bu ihtiyacını telâfiye
hameran-ı himmet olmamak suretiyle, vazife-i belağı ifa muhatarasına atıl¬
mayı bizim gibi aceze-i irfana tahmil etmişler demektir. Bu sebebledir ki
mebahis-i diniyeye dair bazı makaleler yazmak hevesine mağlub oldum.

Küçük yaşımdan beri gördüğüm tam bir terbiye-i İslâmiyenin icabâtı ve
medaris-i İslâmiyede geçirdiğim birkaç senelik hayat-ı tahsilin temin edebile¬
ceği bir seviye-i irfan ve kudret-i ifham dahilinde bir şeyler yazacağım.
Mevzuumu bugünkü hayatın hatırasûz ve en canlı vakıaları arasından inti-

hab edeceğim. Onlara ne Ehl-i Salîb dürbünü, ne de eski bir Şarklı [13] gözlü-

(1117) Türkzeban: Türkçe dilli, dili Türkçe olan, Türkçe konuşan.
Evlâd-ı Ekrad: Kürd çocukları, Kürd evlâtları.

Yani "Kürdistan'da yaşayıp da Türkçe konuşan bazı Kürd evlâtları".
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ğüyle

bakmayacak

ve

yalnız

kendi

çıplak

gözlerimle

görmeye

ça-

hşacağım.(1118)

Bu hevesimin mecmuaca suret-i telâkkisine dair bir işarete nailiyet, maka¬
lelerin takdimine kâfi bir emirdir.

Cümlenize ihtiramât-ı mahsusa ve muhabbet-i gıyabiyemi takdim ederim
efendim.

Etyemez,(1119) 15 Mayıs 335(1919)
Isfahanî

Mektubunu bâlâda dere ettiğimiz muhterem muhabirimize:

"Jîn"in gayesi, Kürd irfan ve medeniyetini bugün galib gelen irfan ve me¬
deniyet seviyesine ıs'ad etmektir. Bunun için elinden geldiği kadar çalışacak¬
tır. Kürd için en muvafık irfan ve medeniyet, O'nun secaya-i milliyesiyle
kavanîn-i tabiiye ve ietimaiyeye muvafık surette— telif edilmiş Şark ve
Garb irfan ve medeniyetinin memzûcesidir. Zannederiz ki ikinci bir çare-i
halas ve tealî yoktur. Ve zannederiz ki zatınız da bunu demek istiyorsunuz.

O halde, vâdettiğiniz yolda makalelerinize intizar ile bilvesîle takdim ve
hürmet eyleriz.(1120)

(1118) Ehl-i Salîb: Haçlılar, Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak için 1096-1291 yılları ara¬
sında Müslümanlara saldıran Haçlı orduları. Bu ordulara bağlı Avrupalı askerler, silâh¬
larında ve giysilerinde haç işareti taşıdıkları için Müslümanlarca "Haçlılar" anlamına
gelen "Ehl-i Salîb" diye adlandırılmışlardır.
(1119) Etyemez: İstanbul'un bir semti.

(1120) Bu cümlenin sonu derginin aslında böyle çıkmışsa da, bunun bir dizgi yanlışlığı sonu¬

cu olarak böyle çıktığı anlaşılmaktadır; doğrusu, "saygılar sunarız" anlamına gelen
"takdim-i hürmet eyleriz" olmalıdır.
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KÜRDLER "İRANÎ" DEĞİL MİDİR!(*)
-GEÇEN NÜSHADAN MÂBÂD"Arya" nam-ı umumîsiyle yad edilen ırkın taksimât-ı taliyesi miyanında

belli başlı iki asıl vardır ki, neslin şark ve garbe dağılan yüzlerce kabilesine
menşe vazifesini görür. Bunlardan "Arya" ismine tahsısen temellük eden kı¬

sım şarkta, Bahterya'nın dağlık manatıkının souk vadilerinde ve "Yavan"(l)
ismini taşıyan parça da garbdeki münbit ve mahsuldar ovalarda yerleşmiş idi¬
ler. Bu suretle hayat-ı bedavetlerini yaşamaya devam ederken, dağların sîne-ı
tengine sığamayacak derecede tekessür eden ve mevani-i arziye sebebiyle şar¬
ka doğru inkişaf edemeyen "Arya"lar, "Yavan"ları tazyike, onları yavaş ll4j
yavaş garbe doğru çekilmeye icbar ettiler. Artık kader bu millete ilk

sûr-ı(1121) muhacereti çaldırmıştı. "Yavanlar garbdeki vâsi' ovalara ve daha
ötelerine müteveccihen harekete başladılar. Uzun süren seyahatlerinin neti¬

cesi, "Avrupa" dediğimiz kıtaya vusul ve onun milel-i muhtelifesını teşkil et¬
mek oldu.

ili

Tekessür-i nüfus sebebiyle "Billûrdağ"ın yüksek yaylalarına kadar çıkma¬

ya mecbur olan "Arya"lar, tıkıldıktan dar sahalardan, souk dağlardan tedri¬

cen inerek, "Yavan'ların boş bıraktığı araziyi doldurdular. Bir müddet daha

bu malikâne-i pederde oturduktan sonra, bir rivayete nazaran hükumferma
olan müdhiş souklar, daha kuvvetli ve sıhhate yakın diğer rivayete göre de
aralarında zuhur eden dinî bir ihtilâf, "Arya'ların da vesîle-ı ıftırak ve muha¬
cereti oldu.

..

.

Cenub-ı şarkîdeki Bedahşan havalisinde oturan ve bugün

,

Hındu-Aryen

ismiyle yad olunan aile, kısmen "Hindu-gûş" dağlarını aşarak, kısmen de sil¬
sileyi dolaşarak "Hind"e dahil oldu. Oranın sekene-i asliyesıyle asırlar suren
bir mücadele-i medîdeden sonra ihraz-ı galibiyetle, hakımıyet-ı kat'ıyesını te¬
sis ve ahalinin sunuf-ı âliyesini teşkil etti.

"Arya'ların diğer mühim ve büyük parçası, "Iran" ismini alır.

İranı 1er

muhacerete devamla, tafsilât. "Vandîdad" adlı dinî kitabın birinci faslında
sarahaten mezkûr tarîki tâkib ile bugünkü vatanlarına dahil oldular.(2)
"Vandîdad"ın bu tafsilâtı pek kıymetdar olup, mühaceret-ı Iranıye üzerin¬

deki perde-i şükûk ve ibhamı refeder, "İranî" tarih-i intikalinin muhım bir
kısmını tenvîr eyler. O derecede ki bu kitab, esna-i hicretteki tevakkuf mer¬
halelerini ve tekrar bir merhaleden diğerine intikali intaç eden belayayı da
sırasıyle tâdad ve beyan eder.(3)
(Mabadı var)

Kurdîyê Bitlîsî
(1)

Kürdçesi "Ciwan"dır.

(1121) 1113 numaralı dipnota bakınız.

(2)

karîb buluyor.

(3)

LU

,,.,,....

Maspêro, İranîlerin Avrupa'dan Araş ve Kur vadisi tarîkiyle geldiklerim daha sıhhate
,

.

....

,

Bu merahil, alelade yürüyüş konaklar, değildir; muhacirlerin temekkune karar ver¬
dikleri manatıktır. Fakat zavalhlar, nerede yerleşmeye başlamışlarsa, orada, halık-ı şer

olan "Ehremen" bir beliyye icad ve tekrar muhacereti tevlîd eylemiştir.
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[ıs] KAKEYI
(AYÎNÎ MEZDEK Û BABEK)

Şêx Reza

Hetan e her weku bîstûme bezme
Le salêka şewê, yaranî dîndar

debestin helqeyê wek eqdî Perwîn
le cêgayêkî xalî, leyse dîyar(1122)

Be çok da dê qutey min nêrge-kardû

Nesîmî kose, babay umrî eyyar
Dexwênê mersîyey "Malos"î mel'ûn
yekaney gunreş û gaholî şaxdar

Weku baran be kilkî pîreseg da

be rîşî da deçorê eşkî xwênbar
Le paş îkmalî resmî matem û sîn
werrîn des pê deka, wek kelbî Hewşar
Meazellah delê ya eyyuhelqewm(1123)

diro ye heşr û neşr û cennet û nar
Xerez l'em cirt û pirt û fak û fîke
îtaey eşqîya ye-w def'î eşrar
Hulûlî mezhebêk e bê girê-w qort
Tenasux rêgeyêk e rast û hemwar
Le gwê megrin qisey axûnî Sunnî
Be aşûb in melay serlingedestar

Bî hemdîllah nema Kak Ehmedî Şêx
Zehawî mird û gorî gum bû Çawmar
(1122) Leyse: Wuşeyêkî Erebî ye, be manay "na" yan "ne" ye.
(1123) Meazellah: Pena be Xuda.

Ya eyyuhelqewm: Xelkîne.
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Eger bêw Şêx Elîş def ulbela bê
êtir dinya debête eynî gulzar

Bimênî, ya nemênî çî le des dê
be tenha Şêx Rezakey herzeguftar

Eger mişte-w mişarîş bê zabanî
îlac dekrê be miştê pirr le dînar

Be dînarî îlac ken ya be simtî
bilûrînî kurêkî saderuxsar

Ezîzan mezhebî yaranî cemcem:

Le sirrullah renge ewwel, terkî azar
Duwem îkramî zu'f e-w şertî salis
le herdu umdetir kitmanî esrar

Emane cumle pêşm in, eslî meqsed
çware, pêt bilêm ey pîrî hoşyar

Şikestey cewz û tûlî sewz û kelbey
berazî boz û kelley zûgî mirdar
Eger bimrî le ser em dîne, rohit
deçête qalibî şoxêkî nazdar
Zeîf bê Xwa nexwaste îtîqadit
be ayîn û be erkan û be etwar,

nekey tersê be xêrî xelfe bapîr,
nedey ganê be eşqî Bawe Yadgar,
şîyakey gawe hol negrît le rîşit,

neçîte jêr kulînî Daye Rêzbar
[16]

qepozit danepoşê bersimêlit,
be şanta daneyê wek yalî kemtar,

le peşmî rîxinakî bersimêlit,
neresin serkele-w desbend û hewsar,

le qîbley Mistefa rû wernegêrî,
be daxî Ka'be we nemrî gunehkar,
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ke mirdî rohî napakit be çustî
le însanî deçête şiklî segsar

Werin yaran, şewî mîad e emşew

Le pê derpê fireden yar û exyar

Şewalî zerd û sûr, wek xermenî gul
le ser mafûrî zêr rokin be xerwar

Şewalî xamek û zêrbeit û xara
le ser yek dabinên wek malî tüccar

Nedîm û noker û axa-w efendî
le dewrî danişin wek xettî pergar

Le nezmî bezmî Cem, saqî bigêrê
şerab, û lê bida mutrib le mîzmar
Nebîz û şerbet û nuql û meze-w mey

def û tenbûr û çeng û berbet û tar
Debê em bezme her b'em nezme birwa
heta dû hîsse rabûrê le şewgar

Ke dinya bû be rûy Qiyasî zengî
sirey beşkirdinî şelwar e emcar

-Mawyetî-
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STRANA KURDAN

Tava xweşîyê li ser me derket
Ferz e ji me ra tefaq û hîmmet
Tava xweşîyê li ser me derket

Bextê me jî wê vebit wekî gul
Namîne wisa wekî dilê kul
Tava xweşîyê li ser me derket
Mêr û jin û keç hemî nezan in
Holê ne xerîb û bêmekan in

Tava xweşîyê li ser me derket
Sê dewletê zalim, weqas har
talan kirine serîr û dîyar(1124)
Tava xweşîyê li ser me derket

Ye'sê ji dilê xwe her derînin(1125)
Taca zaferê em'ê bibînin

Tava xweşîyê li ser me derket

Rûhanîya enbîyan heval e(1126)

Bêxîretî paş nuho webal e(1127)
Tava xweşîyê li ser me derket
Silêman Bohtî

(1124) Serîr: Textê nivistinê, textê razanê.
Dîyar: Welat, hêl, parçek ji axê.
(1125) Ye's: Bêhêvîtî.
(1126) Enbîya: Pêxemberan.

(1127) Webal: Guneh, sûc.

Necm-i İstikbal Matbaası

Müdîr-i Mes'ûl: Hamza
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[iz] KÜRDÇE HARFLERİ(ii28)

(1128) 966 numaralı dipnota bakınız.

ADRES:
Babıâli Civarı Ebussuud Caddesinde

Necm-i İstikbal Matbaasında

"Jîn" İdarehanesi

TEVZİ MAHALLİ:
Babıâli Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi

ABONELERİMİZE
Abonelerimize gönderdiğimiz birtakım nüshaların vâsıl olmadığı şikâyeti,
öteden beri merciinin nazar-ı dikkatine vaz'edildiği halde el'an tevalî ediyor.

Bu şikâyeti tekrar arzetmekle beraber, abonelerimize vâsıl olmamış nüshalar
var ise numrolarını heman idareye bildirmelerini rica eyleriz.

EMRAZI CİLDİYE VE EFRENCİYE MÜTEHASSISI

DOKTOR ŞÜKRÜ MEHMED BEY
Hemşehrilerimizden Doktor Şükrü Mehmed Bey, pazardan maada her gün
sabahtan akşama kadar, Galatasaray Mektebi Karşısında Hıristaki ve nam-:
diğerle Said Paşa Hanındaki muayenehanesinde hastaları kabul ve en mü¬
kemmel usullerle tedavi eder.
Telefon: Beyoğlu, 1812

GÖZ HEKİMİ
DOKTOR HÂMİD SAKİR
Mumaileyh, her nevi göz hastalıklarını tedavi ve lâzım gelen ameliyatlarını
muvaffakiyetle icra ile, numrolu fennî gözlükler dahi tâyin eder. Her gün

Eminönü'nde

tramvay

mevkıfında

Hüseyin

Hüsnü

Eczahanesinde

bulunur.

Sebîlürreşad cerîde-i İslâmiyesinin 415'inci nüshası kıymetdar makalelerle
intişar etti.

Refîk-i mesaîmiz "Kurdistan" mecmuasının 8'inci nüshası da intişar etmiş¬

tir. Birçok güzîde makaleleri hâvî olan mezkûr mecmuayı kariîn-i kirama
tavsiye eyleriz.

A

WERGERANEN JIMAREYA 201

20'NCİ SAYININ ÇEVİRİLERİ

OKUYUCULARIMIZA

Okuyucularımızdan bazı zatların "Jîn" sözcüğünün anlamını bulmakta

güçlük çektiklerini anlıyoruz. Birtakımları bu addan, Kürdçede "kadın" de¬
mek olan "jin" anlamını çıkarıyorlar. Oysa başlığın altındaki "Hayat" söz¬

cüğü,

doğrudan

doğruya

"Jîn"in

tam

karşılığıdır.

Kürdçede

"Jîn=Gin"(1129) yaşamak, hayat demektir; yazılış biçiminde "j" ile "n"

arasında bir "y", yani sınırlı bir "kesre" vardır; Farsçadaki "zen" sözcüğü¬
nün karşılığı olan "jin" sözcüğü ise "y"siz yazılır ve "kesre" ile okunur.
(1130) Harflerimizin biçiminin ufak bir benzeyiş karışıklığı ile ne acayip an¬

lamsızlıklara yolaçabildiğini gösteren bu örnek, gerçekten yürekler acısıdır.

Ne yapalım, Ari bir dil Samî bir alfabe kılığında ancak bu kadar yararlı olabi¬
lir. İbret alınız.

JÎN

(1129) 1102 numaralı dipnota bakınız.
(1130) 1103 numaralı dipnota bakınız.
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ISSIZ KOY

Bir gündü; bulutlu, siyah bir gün. Veremlilere acı çektiren, acı çekenlere de
verem getiren bir gündü. Ufuklarının sevda beşiklerinden kederlerin uyu¬

duğu o güzel yurdun perişan evlâtlarını, göçlerinin dördüncü aşamasında
gördüm. Yeni doğum yapmış kadınlar, henüz yaşama gözlerini açamayan

yavrularının kundaklarını diri diri karlara gömmüşlerdi; yaşlı nineler, çıp¬

lak olan öksüz torunlarını karlı yollarda bırakmışlardı; genç dullar, nişanlı
kızlar, kimsesiz yavrular, açlık ve yoksulluk dolu bu günde avunabilecekleri
birer barınak arıyor ve beş gündür süren karlı bir yolculuğun uykusuz saat¬
lerini acımasız bir gecenin korkunç sessizliğinde dindirmek ümidiyle, avare

avare ve şaşkın şaşkın dolaşıyorlardı. Ah, hele o kimsesiz yavrular, yaşamı bir
parça daha sürükleyebilecek bir lokma için bitmez tükenmez hıçkırıklarla
ağlıyorlardı!

Öyleydi. En hasta bir çığlık bile, kederleri için belki bir avuntu getirebilir¬
di. Ağlamaya elbette hakları vardı. Çünkü, insanı mest edip düş dünyalarına
götüren kıyılarında beyaz tanrıçaların yıkandığı mavi göllerinden ayrılmış¬

lardı; yeşil gölgelerinde nazlı ceylânların uyuduğu zümrüt dağlarından ay¬
rılmışlardı; dallarında güllerin bittiği ve bülbüllerin öttüğü bağlarından,
koynunda sevdalı perilerin halay çektiği bahçelerinden ayrılmışlardı.
Ve işte onun içindi ki, uzun bir hüsran seline kapılarak cananlarından ayrı¬

lan canlar, servetlerinden ayrılan hanedanler ve binlerce nazlı küheylân atla¬
rından ayrılan yaşlı kahramanlar da ağlıyorlardı.

Ah, uğradıkları bu ölümlü ve ıssız yerlerin aldatıcı sabahını gözyaşları ile
karşılayacak kaç öksüz çocuk vardı acaba!

Kaygılı bir kış akşamı dağlardan süzülerek iniyor, köyün keder ve matem

ağlayan havasını gölgeliyordu. Adım adım yaklaşan gecenin inatçı sessizliği¬
ni, ara sıra uzaklardan gelen kesik, boğuk sesler, sonra da bu kimsesiz, ıssız

köyün imdadsız çevresini çınlatan öksüzlerin çığlıkları bozuyordu.

Kardan, fırtınadan kurtulabilenler, kervan konmaz bu yerlerin karanlık
dehlizlerinde dolaşıyorlardı. Zavallı köy, konuklarını gerçekten de ağırlaya¬
bilecek durumdaydı!

Birer köstebek yuvasını andıran evler, korkunç heyulalara yuva olmuştu.(1131) Solgun, ölümcül yüzlü odacıkların çürük damları, ıssız viranelik¬
lerin titreşik ruhlarını andırıyor ve çökmek üzere bulunuyorlardı. Örüm¬

cek ağlarıyle perdelenmiş dar ve küçük pencerelerinden, batmak üzere olan
akşam güneşinin ışınlarının bile süzülmediği bu diri insan mezarlarının çat¬

lak, sıvasız duvarlarında, ilkel yaşamın hüküm sürdüğü çok eski çağların o-

laylarına ilişkin anılar resimlenmişti sanki! Zarar ve ziyanla dolu tüm yakın
ve uzak çevresinde, binlerce matemli ev-barkın kederli ayrılığını anımsatan

korkunç cinayetlerin gizli hayaletleri koşuşup duruyorlardı.
(1131) 1106 namaralı dipnota bakınız.
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Uzun ve yanık bir yakarış ile beklenen sabahın soluk fecirlerinde fırtınalar
gizlenirken, köy, yorgun konuklarını ıssız matemlerle uğurluyordu!
Giden gitmiş, kalan kalmıştı.

Ta uzakta perişan bir kervan, yıkılarak, kalkarak, sürünerek, bitkin adım¬

larla ilerliyor ve yine düşen düşüyor, kalan kalıyor, giden gidiyordu.
Beride, köyün tavansız ve yıkık evciklerinde, henüz dilleri açılmayan beşik
çocuklarının ağlamaktan kısılmış çığlıkları, kuru topraklar üzerinde çıplak
olarak serilip yaşamlarının en son soluğunu bekleyen sahipsiz hastaların i-

niltileri işitiliyordu. Şurada, viran bir mescidin yıkık eşiğinde uzanmış beyaz
sarıklı bir yaşlı, cübbesinin altında donan bir çift mini-minisini kucaklaya¬
rak yokluk dünyasına yollanmıştı.

Köy, akşamın kıyametler koparan fırtınalarından kurtulmuş, binlerce ma¬

sumun taze, kefensiz, çıplak cesetleriyle, mezarsız bir mezarlığı andırıyordu.

Ey kanlı gecelerin avutucu seherlerini baykuş kahkahalarıyle bekleyen

ölüm yolcuları! Yoksunluklarla dolu olan o günkü misafirliğinize, o sefil

odacıkların korku ve kuruntu dolu duvarlarından başka matem tutan olma¬
dı. Evet, o sefil, o karanlık odacıkların abluka edilmiş havasında çırpınan

kasvetli gecelerin sonsuzluk kadar uzayan çığhklı saatlerinden geleceğe ha¬

ber ulaştıracak bir vicdan sesi yükselmedi. O kanlı odacıkların yıkık damla¬
rı altında o gözlerin son çığhklı iniltisi çırpınırken, yoksul ölümünüze ağla¬
yan bir yürek bulunmadı.

Zavallı ulus! Doğu'yu, Batı'yı, Güney'i tarihin kaydetmediği bir kan ve öl¬
dürme fırtınası içinde kasıp kavuran bu savaşın yolaçtığı hüsrandan en çok
payını alan insanlar siz oldunuz. Ne yazık ki insanlığı ürperten şikâyetinizin
serüvenini, tarihi utandıran serüveninizin şikâyetini anımsayan yoktur!
Siz ki, yakın komşunuzun ebedî kin ve zulmüne, kana susayan bir düşma¬
nın devasa saldırılarına, kahramanlıklarınıza, fedakârlıklarınıza karşılık,
yıllardan beri kardeş gibi baş başa verdiğiniz(1132)
Buna insanlık, eğer varsa, utansın ve ağlasın!
Kemal Fevzi

(1132) 1107 numaralı dipnota bakınız.
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İKİ HAYIRLI ESER(ii33)
KÜRD KADINLARI TEALÎ CEMİYETİ
KÜRD TALEBE HÊVÎ CEMİYETİ

Çağın dikkatimizin önüne serdiği çeşitli olaylardan ulusumuz da yararlan¬
ma payını almaya başladı. Bu yararlanmanın pek çok geç kalmış olduğunu

itiraf etmek, hem doğruyu ve gerçeği kabul etmek, hem de derdimizi bilmek

olur. Ne var ki gelecek için bize ışıklı ümitler veren müjdeler az olsaydı, bu¬
günkü durum için söz söylemek cüretini de kendimizde bulamazdık.
Ümitlerimi güçlendiren belirtiler, son zamanlarda değişik Kürd tabakala¬
rında en büyük sevinçlerle gördüğüm faaliyetlerin ürünleridir. Bunları, ulu¬
sal erginliğimizi kanıtlayan birer vesile olarak kabul etmek de pek doğru
olur.

"Kürd kadınlığının çağdaş anlayışla yükseltilip geliştirilmesini sağlamak,

aile yaşamında köklü sosyal reformlar gerçekleştirmek, göç ettirme ve kitle
halinde öldürmeler dolayısıyle sefalet içine düşen Kürd öksüz ve dullarına
iş bulmak ve nakdî yardımda bulunmak suretiyle onları sefaletten kurtar¬

mak" amaçları çevresinde "Kürd Kadınları Tealî Cemiyeti" adı altında bir
dernek açan İstanbul'daki hanımlarımıza, Kürdlük için şeref olan bu kutlu
kuruluşlarından dolayı ne kadar şükran borçlu olsak yeridir.
Yüzyılların unutkanlık yükünün altından kurtulup yükselen ulasların
yaşamında kadınların rolünü pek etkili görüyoruz. Onların uyuyan ruhlara,

karanlık kafalara aşıladığı hareket ve heyecan ışığını başka hiç bir araç sağla¬
yamaz. "Bir ulusun kadınları, gelişme derecesinin ölçüsüdür" sözü, uygar¬

lık alanında öncülük yapmak isteyen toplumların çalışmalarını düzenleyen

bir ilkedir. "Jîn"in 14'üncü sayısındaki "Kürd Hanımı" yazısında şu satırla¬
rı yazıyordum:

"Şurası kuşku götürmez bir gerçektir ki kadının Müslümanlıkta sahip ol¬

duğu yer ve haklar, bugün kendisine lâyık görülmeyen yerden pek yüksek
ve bugün kendisine lâyık görülmeyen haklardan pek geniştir. Din işlerine

aklı erenlerin ve din bilginlerinin görevi, dinsel hakları esirgemek değil, bu
hakları zamanın gereklerine göre genişleterek ve yeniden düzenleyerek kul¬
lanılmasına engel olmamaktır".

Müslümanlığın ilk pak ve temiz biçimini korumuş büyük kitlelerine ba¬
karak, o dönemlerdeki kadın konumunun bugün bize aşılanmak ve uygu¬

lanmak istenen biçimlerden tümüyle ayrı olduğunu gördükten ve kimi çağ¬
daşlarımızın, Müslüman kadınları geçmişte bile görülmemiş olan ve bugün

de olanaksız bulunan bir karanlığa doğru sürüklemek istediklerine inandık(1133) Buradaki "hayırlı" sözcüğü, "mebrur" sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır.
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tan sonra o görüşlerimi belirtmiştim. Bugün, Hilâfet merkezinde(1134) her

fert, ya lehte ya da karşı olmak üzere kadın kıyafetiyle uğraşmaktadır. Bu so¬
run, kendi kişisel görüşlerine göre çözülünce tüm sorunların çözülmüş ola¬
cağını sanmak yanlışlığında bulunuyorlar.

Örtünmenin biçim ve anlamının ne olduğunu anlamak isteyenler, Kürdistan'ımıza ve hatta biraz da Türk Anadolu'suna kadar zahmet etmeye katlan¬

sınlar. Şimdiye kadar kadının giydirilmesiyle uğraşılacağına, ona doğru dü¬
rüst bir eğitim ve eğitsel bir güç verilmiş olsaydı, sorun çoktan çözülmüş ve
amaç gerçekleşmiş olurdu.
Yine o yazımda demiştim ki:

"İşte biz, bu kadar dindar olan bir toplumun kadınlarının durumunu çağı¬
mızın gereklerine pek uygun buluyoruz. Bu durum, çağdaşlaşmak isteyen ve
başta aydınları olduğu halde bu amaca doğru yürüyen Kürdlük için o kadar

elverişlidir ki, yenileşen bazı uluslarda ve örneğin Türklerde olduğu gibi ay¬
rıca çapraşık bir 'kadın sorunu' doğmasına olanak yoktur. Kürd kadını öz¬

gürdür; örtünmenin Müslümanlığın belirleyici gelenekleri dışındaki gerek¬
siz bağlarından özgürdür; erkeklerin de içinde bulunduğu sosyal yaşama,

saygın bir konuma sahip olarak karışmıştır. Biraz daha yukarı tabakaya ba¬
karsak bir kadınlar saltanatı da görürüz".

Sorun bu şekilde ve bu nitelikte olunca, hanımlarımızın görevleri kolay¬
laşmış ve ulusumuzun onlardan elde edeceği yarar artmış olur. Her geçen

gün, bireylere olsun, ulusa olsun bir fazla gereksinme yükümler. Fazla ge¬

reksinme ise fazla çaba gerektirir; fazla çaba da fazla pazu ister. İste uygarlık
bunlardan doğar. En uygar uluslar, gereksinmeleri en çok olanlardır. Ne var
ki, uygarlığın en belirleyici özelliği, duyulan gereksinmeleri karşılaya¬
bilmektir.

Tek tek her bireyinden azamî kârı sağlayan uluslar, ne yenilgiye uğramak¬
tan, ne de düşkün kalmaktan korksunlar. Olaylar, günümüzde bir güneş ışı¬

ğının gücüyle gözlerimize sokuluyor ve kafalarımıza sokmak istiyor ki, ka¬
dınları da erkekleriyle birlikte sosyal mücadeleye girmeyen ve yaşamsal ça¬
lışmalara katılmayan uluslar, tehlikelerle dolu olan bu uygarlık alanında
kötürüm gibidirler. Bu Dünya Savaşında görmedik mi! En uygar ve en hazır¬
lıklı uluslar, kadınlarını da aynı oranda savaşıma kattılar. Yoksa, benzeri gö¬
rülmemiş bir kavga alanı olan bu savaşta böyle ve bu kadar çarpışmak müm¬
kün müydü! En basit örnek olarak, hastabakıcı hanımların yerine erkekle¬
rin konulduğunu varsayarsak, düşmanla çarpışacak kaç kişi kalabilecek ve

yurt savunması ne oranda mümkün olabilecekti? Bu tür örnekler istenildiği
kadar çoğaltılabilir.

Ben, kadınlarımızın, milliyetin ve sosyal geleneklerin özünden doğan bu
haklara esasen sahip olmalarını, geleceğimiz için pek ümit verici bir sevinçle
kabul ediyorum. Ancak bu haklardan uygarlık alanında yararlanmaya ko¬
yulmak, hanımlarımızın bir görevidir.
(1134) 1108 numaralı dipnota bakınız.
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Tüzükteki(1135) "Kürd kadınlığının çağdaş anlayışla yükseltilip geliştiril¬
mesini sağlamak" isteği, gelişimin amacına doğru tutulmuş bir kurtuluş

meşalesidir. "Jîn"deki o yazımdan şu satırların da alıntı olarak burada yazıl¬
masına müsaade buyurulsun:

"İşte Kürd kadınının doğal durumu, günümüzün gereklerine bu ölçüde
uygundur. Eksik olan bir şey varsa, ulusal alışkanlıklardan doğup, yazılı ol¬
mayan ulusal gelenekler içinde gelişen karakter belirleyici bu terbiyenin, ay¬

dınlatıcı kurallarla ve çağdaş öğretim kuralları ile de olgunlaştırılıp taçlandırılamamış olmasıdır. Bu eğitim kurallarını, bu öğretim kurallarım uyguladı¬
ğımız gün, Kürd kadınının erdem derecesini, yetiştirdiği çocukların nasıl

imrendirici bir vatan temeli kuracaklarını göreceğiz. Bu geleceğin pek uzak
olmadığına inanıyoruz".

Bu inancımızı bir daha pekiştiririz. Uygarlık alanında sesimizi dinletecek

bir kürsüye sahip olmak istiyorsak, Avrupa ve Amerika'dan bilim, sanat ve

teknikçe her türlü gelişmeyi aynen kabul edip almakla birlikte, ulusal nite¬

liklerimizle bağdaşabilir nitelikte olan iyiliklerini almak, bizde olmayanları
da bağdaşabilir duruma getirerek almak zorunluluğundayız.

Hanımlarımızın bu gereği takdir etmelerinden daha parlak bir gelişim ka¬
rarlılığı olamaz. Hanımlarımız gösterişe ve gösteriye düşkün değil, ancak iyi

birer aile hanımı, çocuklarımıza ve kardeşlerimize yurtseverlik, görev ve fe¬
dakârlık duygularını aşılayan tam birer ana oldukları gün, "Kürd kadınlığı¬
nın çağdaş anlayışla yükseltilip geliştirilmesi" amacına ulaşmışlar demektir.

Benim için biraz belirsiz görünen "aile yaşamında köklü sosyal reformlar
gerçekleştirmek" kaydı, eğer anlayabildiğim anlamda ise, Kürdlük çoğunlu¬

ğunun, bu tüzük etrafında toplanan hanımların ve bugün ulusun geleceği
hakkında projeler hazırlayan gençlerin düzeyine yükselmeleriyle gerçekleş¬

tirilebilir. Kürdistan'da çağdaş gereklere doğru yavaş yavaş meydana gelecek
olan eğilim, bu reformlara duyulacak gereksinimi meydana getirecektir. Ya¬
ni bu, bir "zaman ve yaşamda devrim" sorunudur.

"Jîn"den alıntı yaptığım satırlarda, Kürdlükte bir kadınlık sorunu doğma¬
sı olasılığının bulunmadığını söylüyorum. Saygıdeğer bir incelemecimiz di¬
yor ki:

v

"Kürdlük için yalnız bir kültür ve öğrenim vardır. Kürdlügün gelişmesi

dediğimiz vakit, bu gelişmeye erkekler de, kadınlar da girerler. Zorla, doğal
olmayan bir ayrılık çıkarmamalıyız".

Evet, pek doğrudur. Bu görüşün doğruluğu bir kutsal hadisle de kanıt¬
lanabilir:

"Bilimi aramak, her Müslüman erkek ve her Müslüman kadın üzerine
farzdır".

Bilimi aramak mutlak olarak söylendiği ve Müslüman erkek ile Müslü¬

man kadının bilimden yararlanması derecesinde ayrım gözetilmediği için,
erkeklerle kadınların öğrenim ve glişmelerinde, sadece cinsiyetin zorunlu
kıldığı bazı farklar dışında, başka bir ayrım gözetilemez.
(1135) Kürd Kadınları Tealî Cemiyeti' nin tüzüğünü kastediyor.

-VII-

875

Erkeklerden ayrı bir kadın sorunu ne zaman doğar ve iş ne zaman tehlikeli
bir durum alır?

Ne zaman ki erkeklerle kadınların kültür ve eğitim düzeylerinde, nicelik
ve nitelik bakımından bir dengesizlik olursa. Ben Türklerde kadın sorunu¬

nun nedenini bunda buluyorum; erkekler nicelik ve nitelik bakımından ne
kadar gelişmiş iseler, kadınlar da her iki yönden o kadar az gelişmişlerdir.

İşte ben bu dengesizlikten korkarım.
Kürd öksüz ve dullarına iş bulmak ve onları sefaletten kurtarmak amacı,
her şeyden önce, "olanaklı ve gerekli" olan şeylerle uğraşılmanın zorunlu ol¬

duğu şu zamanda en büyük ve birinci görevdir. Kadınların yufka ve duyarlı

yürekleri, İstanbul'dan başlayarak Anadolu'nun en karanlık köşelerinde be¬
sinden, giysiden, hatta diyebilirim ki yaşamdan yoksun olarak sürünen er¬
kek, kadın, kız ve kardeşlerimizin acılarını, kuşkusuz ki bizlerden daha çok
acılıkla duyarlar. Bu nedenledir ki, geleceği kazanmak için bugünkü duru¬
mun kurtarılması gereğini tümüyle takdir ederler.

Günün varlığımıza ve yokluğumuza ilişkin bu en önemli sorunu hakkın¬
da nispeten az satırlar ayırmam, sorunun daha az üzerinde düşünülmeye de¬

ğer olmasından değildir. İnşallah daha çok söz söylenmeden ve çok zaman
geçmeden, bu şefkatli ve şifa taşıyan ellerle, bu yaramızın sarıldığını görürüz.

O vakit hanımlarımız yetkinliklerini kanıtlamış olurlar ve böylece ulusu¬

muzdan kazanacakları beğeninin pek çok fazlasını, hareketlerimizi kollayan
yabancılardan ulusumuz için kazanmış olurlar; kendi yüreklerinin de en
çok bu heyecanla çarptığına eminim.

Onlardan her birinin, ulusal özlemlerimiz için birer iyiliksever ve başarılı
ana olmasını candan ve yürekten dilerim.

Ümitlerimize güç katan öteki hayırlı eser, yeniden faaliyete başladığını
şükran ve kıvançla gördüğümüz "Kürd Talebe Hêvî Cemiyeti"dir. "Hêvî',
Büyük Savaşın(1136) faaliyetlerinde yolaçtığı dört buçuk-beş yıllık bir ara¬
dan sonra işe başlıyor.

Üç yıllık çalışmalarıyle Kürdlük dünyasında büyük ümitler ve güçlü gü¬
venler uyandıran "Hêvî", felâket saçan ve felâket toplayan bir hüküme-

tin(1137) icad ettiği bir savaşta, dünya çapında değeri olan üyeler yitirdi.

Dört buçuk yıl önce, ülkenin bütün genç bilekleri ile genç kafaları ateşe sü¬
rüklenmek için Harbokulu Meydanında toplanılırken, "Hêvî"yi İstan¬
bul'da yaşatan yüzlerce beyin de o maydanda, gafil ve hırslı bir militarizmin

ağır zincirlerine boyun eğdiler. "Hêvî", iki gencin kucağında Allah'a ema¬

net kaldı. Bir gün oldu ki "Hêvî", yarının ışıklı bir ümidi olarak ancak gö¬
nüllerde yaşadı.

(1136) "Büyük Savaş" adı, Osmanlıcada "Genel Savaş" anlamına gelen "Harb-i Umumî"
adının karşılığı olarak kullanılmıştır.

(1137) 1110 numaralı dipnota bakınız.
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Evet, "Hêvî", Kürdlük için bir "ümit" idi. Yedi yıl önce tüm ağırbaşlılar,
büyük adamlar hep birer köşede uyuklarken, herkes korkak ve çekingen,

hekes her şeye "doğru" derken, "Hêvî" gençleri, "ümit"lerini, bugün dil¬
lerde yüksek yüksek söylenen ve ufak bir gayretle gerçek olacak olan olayla¬
rı birbirlerinin kulağına üç yıl sürekli olarak fısıldadılar, dertleştiler.

"Hêvî" bir irade idi. Her yere felâket saçan ve her yerden felâket toplayan
bir hükümet, O'nu da kendine bir araç durumuna getirmekten ya da hiç de¬
ğilse sus payını vererek kendine minnettar kılabilmekten ümitsiz olunca,
"Hêvî"dekileri bir bahane ile polis dairelerine sürükledi; seslerini tutukev¬

lerinde boğdu. Suriye'de Araplar asılırken, İstanbul'da da "Hêvî"ciler kimbilir hangi akıbetlere uğratılmak için aranıyorlardı. Ne var ki savaş, istan¬

bul'da da ihtimal ki sehpalar kurmak ya da Anadolu'ya doğru sürgünler,
bodrumlar hazırlamak zahmetine gereksinme bırakmadı.

Bugün Hêvî" bayrağını yeniden çekenler arasında eski ağabeylerinden he¬
men hemen kimse yok gibidir. Demek ki "Hêvî"nin savaştan önce yarattığı
kararlılık ruhu, süreklilik ruhu, değil ortadan kalkmış olmak, tersine güç ve

yaygınlık kazanmıştır. "Hêvî"nin diriliş töreninde takdirlerini açıklayan

saygıdeğer bir düşünürümüzün de pek doğru olarak dediği gibi, "gençleri¬
miz Doğu ruhundan, Doğu anlayışından tümüyle kurtulmuş olduklarını ve

o ruhtan, o anlayştan yüksek olduklarını gösterdiler. Onlar, Doğulular gibi

kurulmuş bir eseri yıkmadılar; var olan bir temelin üzerinde bir bina yüksel¬
terek süreklilik, direnç ve irade özelliklerini gösterdiler".

Onların her gün, her dakika birbirlerine ve görevlerine sönmez bir sevgi

ve fedakârlık ateşiyle bağlı olduklarını gördükçe, düşüncemde Kürdistan'ın
parlak ve sağlam geleceği yükseliyor.
Dört buçuk-beş yıl(l 138)

Bu görevler, "Hêvî"nin bugünkü evlâtlarına kalmış demektir. Yeter ki bu

görevlerin büyüklüğü karşısında onlar ne kötümser, ne iyimser ve ne de
ümitsiz olsunlar; yalnız gerçekleri görsünler ve bir de şu vazgeçilmez gerekli¬
liği takdir etsinler:

Hayal ve ihtirastan uzak, gerçek ve olanak için çalışmak. . . Hayal ve ihtira¬

sın kazandığı görülmemiştir. Gücünü gerçeklerden ve olanaklardan alan
ümitlerdir ki, er-geç doğal olan kutsal doğuşları ile ruhlara dayanıklılık ve
yücelme şevki verirler.

Hayal ve ihtirasın yoksunluk içinde kalarak çökmekle sonuçlanacak olan
zehirli acılığını da hiç unutmamalı.

Benden o kurtarıcılara armağan olarak saygılar ve yüceltmeler.

26 Mayıs 1919

Memduh Selimbegî

(1138) 1111 numaralı dipnota bakınız.

- IX -

877

BİR MEKTUP

Müdür Beyefendi,
Selâmdan sonra, kendimi kısaca tanıtayım:
Bir Kürdüm. Oldukça eski bir tarihe sahip bir Kürd ailesinden gelmeyim.
Uzun zamanlardan beri bilimi yaymakla uğraşan bir bilginler zincirinin son
halkasını oluşturuyorum. Medrese ve okuldan anlayan bir kimseyim. Arap
ve Acem diyarını, Kürd ve Türk ülkelerini, Frenklerin yaşadığı yerleri dolaş¬

tım. Halen İstanbul'dayım. Şimdilik, yürümekten ve hareket etmekten yok¬
sun bir durumda bulunuyorum. Bu nedenle, sizi ziyaret etmek onuruna ka¬
vuşmaktan bir süre için yoksun kalmak zorundayım.

İstanbul'a gelir gelmez ilk işim, Kürdlerin son olaylara karşı nasıl bir tavır
aldıklarını araştırmak oldu. Uluslara ayaklanma sûrunu(1139) üfleyen yüce
gönüllü Wilson hazretlerinin Kürdler üzerindeki etkisini pratikte görmek
istiyordum. Başkalarına hizmet etmeyi kendi kendisine hizmet etmeye ter¬
cih eden ulusumuzun bu düşünce tarzı, O'nu, çoğunlukla kendi çıkarlarına
ters düşen ve kendi çıkarlarıyle çelişen amaçların ardından koşmaya sevkeder. Bundan dolayı birleşemez; ayrılır ve dağılır. Uzun yıllar boyunca süre¬
gelen gözlemler, bana, alışılagelen bir anlaşmazlık manzarasıyle ya da gelip
geçmiş bir eski girişimin anılarının enkazıyle karşı karşıya bulunacağım kor¬
kusunu veriyordu.

On yıllık bir seyahat döneminin maddî varlığıma saldırttığı bunaltıcı acı¬
lar, durumu bizzat araştırıp incelememe engel oluyordu. Sonunda, lütfedip
bu mektubumu sunmaya aracılık eden din ve ulus kardeşimizin iyiliksever
kılavuzluğu ve himmetiyle, aradığım bilgilerin bir bölümünü elde etmeyi
başardım.

Hilâfet merkezinde(1140) biri siyasal, ötekisi de sosyal olmak üzere iki
Kürd derneği varmış.(1141) Yayınlanmış sayılarının hepsini elde ettiğim iki

karma dergi de, bu derneklerin yayın organları olsa gerektir.(1142) Ulu Tan¬
rı, varlıklarını bölünme ve nifak darbelerinden korusun ve çalışmalarının,
faaliyetlerinin ürünlerinden zavallı ulusumuzu yararlandırsın.
Bu derneklerden ikincisinin hangi amaca yönelik olduğunu "Jîn"in içeri¬
ğinden öğrenmek mümkün oldu. Siyasal olan derneğe gelince; O'nun prog¬
ramını, derginin şimdiye kadarki Türkçe yayınlarından, dolaylı yollarla ol¬
sun öğrenmek mümkün olmadı. Kürdçe bölümlerinin buna ilişkin bilgileri

içeriyor olması akla gelirse de, utanarak bilgilerinize sunayım ki, pek eski bir
Kürd ailesine mensup olmakla birlikte, ulusal dilimi bilmiyorum. Bu kusur
bana ait olduğu kadar ve belki de çok fazlasıyle, dilimizi bilenlere aittir. Ka¬
derin bir cilvesi olarak milliyetten pek uzaklara düşmüş bizim gibi ulus talih(1139) 1113 numaralı dipnota bakınız.
(1140) 1114 numaralı dipnota bakınız.
(1141) 1115 numaralı dipnota bakınız.
(1142) 1116 numaralı dipnota bakınız.
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sizlerine, özellikle de halen Kürdistan'da yaşayıp da Türkçe konuşan bazı
Kürd evlâtlarına, yürekten istedikleri dil öğreniminin olanak ve araçlarını

hazırlamayan ilgililer, tarihin kendileri için hazırladığı haklı kınamanın de¬
recesini düşünsünler.

İşte bu yoksunluklardır ki beni, ulustaşlarımla Türkçe konuşmak zorun¬
da bırakıyor.

Müdür Bey,

Derginizin yavaş adımlarla gelişmeye doğru gittiğini görmekle birlikte,
müsaadenizle burada bir şikâyeti ortaya koyayım:

Derginin içeriğinde çeşitlilik yoktur. Bundan maksadım, çeştlilik diye ipesapa gelmez birtakım kuru lâflarla sütunları doldurma tavsiyesi değildir; an¬

cak, örneğin din, ekonomi. . . gibi konulardan sözedebilecek içerik arasında

bu gibi konulara ilişkin yazıların da görünmesini dilediğimi içtenlikli bir bi¬

çimde hatırlatmaktır. Özellikle dinsel konulara ilişkin yazılar! İslâm dünya¬
sının bu darmadağınıkhk ve bölünmüşlük anında, Müslümanların kulakla¬
rına, bağlı oldukları doğru dinin emirlerini ve yasaklarını bağırabilmek, ne
güzel bir sevaplı iş oluştururdu, bilsek!

En çok miktarda ve en güçlü din bilginlerine sahip olduğu kuşku götürme¬

yen bir İslâm unsurunun,(1143) iki tanecik derginin yazı isteklerini karşıla¬
yamayacak kadar kalem yoksunu olduğunu aklım kabul etmiyor. Olabilir

ki, bugüne kadar ihmal edildiğini gördüğüm bu sorunda benim anlamadı¬
ğım nedenler vardır. Daha yetkili zatlar, bir Kürd dergisinin bu ihtiyacını
karşılamak için kalemlerini işletmemekle, dinin emirlerini bildirme görevi¬

ni yerine getirme tehlikesine atılmayı bizim gibi kültür ve bilgi alanında güç¬
süz olanlara yüklemişler demektir. Bu nedenledir ki dinsel konulara ilişkin
bazı yazılar yazmak hevesine yenildim.

Küçük yaşımdan beri gördüğüm tam bir İslâm terbiyesinin gerekleri ve

İslâm medreselerinde geçirdiğim birkaç yıllık öğrencilik yaşamının sağlaya¬

bileceği bir bilgi düzeyi ve anlatım gücü sınırları içinde bir şeyler yazacağım.
Konularımı, bugünkü yaşamın akıl ve zihinleri yakıp tutuşturan en canlı

olayları arasından seçeceğim. Olaylara ne Haçlıların dürbünüyle ve ne de
eski bir Doğulu gözüyle bakacağım.(1144) Olayları, yalnız kendi çıplak göz¬
lerimle görmeye çalışacağım.

_

Bu isteğimin dergi tarafından ne şekilde karşılanacağına ilişkin bir işaret el¬

de etmek, yazıların sunulması için yeterli bir emir olacaktır.

Hepinize özel saygılarımı ve gıyabî sevgilerimi sunarım efendim.
Etyemez, (1145) 15 Mayıs 335(1919)
Isfahanî
(1143) Kürd toplumunu kasdediyor.
(1144) 1118 numaralı dipnota bakınız.

(1145) 1119 numaralı dipnota bakınız.
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Mektubunu yukarıya aldığımız sayın muhabirimize:

"Jîn"in amacı, Kürd kültür ve uygarlığını, bugün galip gelen kültür ve uy¬
garlığın düzeyine yükseltmektir. Bunun için elinden geldiği kadar çalışacak¬
tır. Kürd için en uygun kültür ve uygarlık, O'nun ulusal nitelikleriyle doğal
ve sosyal kurallara uygun biçimde bağdaştırılmış Doğu ve Batı kültürü ve uy¬
garlığının karışımıdır. Sanırız ki ikinci bir kurtuluş ve gelişme yolu yoktur.
Ve sanırız ki zatınız da bunu demek istiyorsunuz.

O halde, söz verdiğiniz yolda yazılarınızı bekler, bu vesileyle saygılar
sunarız.

KÜRDLER İRANLI DEĞİL MİDİR!
-GEÇEN SAYIDAN DEVAM-

"Arya" genel adiyle anılan ırkın ikincil sınıflandırılması ve sınıflara ayrıl¬

ması içinde iki köken vardır ki, soyun doğuya ve batıya dağılan yüzlerce ka¬

bilesine köken görevi görürler. Bunlardan "Arya" adına özellikle sahip çı¬
kan bölüm doğuya, Bahterya'nın dağlık bölgesinin soğuk vadilerine, "Yavan"(l) adını taşıyan parça da batıdaki verimli ovalara yerleşmişlerdi. Bu

şekilde göçebe yaşamlarını sürdürürken dağların dar bağrına sığamayacak
ölçüde çoğalan ve coğrafi engeller nedeniyle doğuya doğru gelişmeyen
"Arya"lar, "Yavan"ları sıkıştırmaya başladılar ve onları yavaş yavaş batıya
doğru çekilmeye zorladılar. Artık kader bu ulusa göç sûrunu(1146) çaldırmıştı. "Yavan"lar, doğudaki geniş ovalara ve daha ötelerine yönelerek hare¬

kete başladılar. Uzun süren yolculuklarının sonucu, "Avrupa" dediğimiz kı¬
taya ulaşmaları ve bu kıtanın değişik uluslarını oluşturmaları oldu.
Nüfus artışı nedeniyle "Billûrdağ"ın yüksek yaylalarına kadar çıkmak zo¬

runda kalan "Arya"lar, tıkıldıkları dar alanlardan ve soğuk dağlardan yavaş
yavaş inerek, "Yavan"ların boş bıraktığı araziyi doldurdular. Bu baba yur¬
dunda bir süre daha oturduktan sonra, bir söylentiye göre hüküm süren

müthiş soğuklar, daha güçlü ve doğruya yakın öteki söylentiye göre de, arala¬
rında başgösteren dinsel bir anlaşmazlık, "Arya"ların da bölünmelerine ve
göç etmelerine yolaçtı.

(1)

Kürdçesi "Ciwan"dır.

(1146) 1113 numaralı dipnota bakınız.
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Güneydoğudaki Bedahşan dolaylarında oturan ve bugün "Hindu-Aryen"

adiyle anılan boyun bir bölümü "Hindu-gûş' dağlarını aşarak, bir bölümü

de bu sıradağları dolaşarak "Hinde"e girdi ve oranın asıl sakinleriyle yüzyıl¬
lar süren uzun bir mücadeleden sonra galip gelerek kesin egemenliğini kurdu
ve toplumun üst sınıflarını oluşturdu.

"Arya"ların öbür önemli ve büyük bölümü, "İran" adını alır. iranlılar gö¬
çe devam ederek, ayrıntıları "Vandîdad" adlı dinsel kitabın birinci bölü¬
münde açıkça anlatılan yolu izleyip bugünkü yurtlarına girdiler.(2) "Vandî-

dad"ın bu ayrıntıları anlatan bölümü pek değerlidir ye İranlıların göçü üze¬
rindeki kuşku ve belirsizlik perdesini kaldırarak, İranlıların tarihsel yer
değiştirmelerinin önemli bir bölümünü aydınlatır. O kadar ki, bu kitap, göç
sırasındaki duraklama aşamalarını ve yine bir aşamadan ötekine geçmeye
yolaçan belâları da sırasıyle sayıp açıklar.(3)

(Devamı var)

Kurdîyê Bitlîsî

(2)

Maspêro, İranlıların Avrupa'dan Araş ve Kur vadisi yoluyle geldiklerini doğruya daha
yakın buluyor.

(3)

Bu aşamalar normal yürüyüş konakları değildir, göçmenlerin yerleşmeye karar ver¬

dikleri bölgelerdir. Fakat zavallılar, nerede yerleşmeye başlamışlarsa, orada, kötülük
Tanrısı olan "Ehremen" bir belâ yaratarak yine göç etmelerine neden olmuştur.
-XIH-
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•Jw^jif -»^y^ ^y.1 jj-* o£ o£ Jf.J*^y3 ^ &J*jf

( tr.3) -» Oi»1/^
jus 1

jjr-J (

y-i jj-r j.

y^ii 3j/ : &.jj*j -v^

j-*-^/ f1' -/. ^j-

L*3 oUiji jx_^.j*l^ f j.-*

&**

^.y-»^ j*- y-y*. »yy* #y.Ui

^,Lw>JiJ j». lol<~. O^y^.l J>jly. d^ «)ii»j <j-'>1 J1»

u». jjJ 4ioîJuy' 4İ-.JLÜLJ s^ ^yr-^ jj7 -» ^y^A^r0

. jjvÇ.ji..» ^»uü t.ic y*>" ^y y^y.jy^tiijU5^i ^y*ju jjû4it^juA ci. y*yy . . . ! t üV» -1»*»

. j-uljl (JJ^« ««oli- OV j>*- oi u*J d1?y
,>t 4^-Uj;

iiy«»»f «Vr* t3*->yy okw

* o.l..v. «y^t.

. jjJj-4]^ o>-lj cr Jj O^ « y* 0.4)63 0^3«»' « jHy

<Ui» rjJiijjyy^.jiy cj-j; y*>" Jj^yj^y j^ *+?*

yi^- 3>- ^* j: o^a*^ ^3 Ju'^ ^y >\ yy-?- V

( oy )

■>^j jh^ -k->y

lilL. .jJ-.jT 4ili>JL 4^jjljl Jf 4ı.yJ^a.j6 &)*** »**»*>"

«y*.y* -> j.

<*.*.-^»>j->jf j/yy j-»1—

jli*jil ojw J-i. «Vy^iU jL_-İ3 ûJL-3İJ*-l »i)*)f

»^j^jf
j*J^-*jŞf

«ly^.L?-j oAyû :4-,jJLîl4jyiij^;jj3 .Jj3.j£-t.I »ıjyyjs-r)

jjijfj^.^' *jf-f. jy
.j^-^-x \ İjjtYj j^jyuT ^yy oi. / ,/>" ijyj^y
JV *£<X*.\

JJL.J 4_^yijJ_,l 3^^.

I^jl" Jjİ3jy «I-^il

: yiJj Jl, c/x.1 «JL» J.y
tt^LU J..C t < «jja jj'i* ı j4_iiy.-oÊ_y* (\aav)
C*-L—. jyijJjl ^Orl 1^1 4."L-3jy

*)

- \

^JL." !>»»-. 3J'y g_*/ I*j

cjf yi* ) jl—I dLVJIj o*-L- ».»lif ^.J^L' «»J.*L-3jy t .-C-a^-V

l jjiLU +/ *^~4>.y j-^y ( -t*'*
*&m')f »j"Lc j *»-aV._j

i »Jv'j; «^L-.yıLj

i) t s/ y*») }-

'3* »
: ^Ü

^J-a» j^J.Lvlj pJ»- j-Oy < ^jljJy_ y » <^^—3 J^ j

« ->JV. ' d^-* «5* jjJjl «-*i ^XÎ^ yiLL *Ijji jj4*Uj- j^4».^

j3CL' * i3c. .jUy 4iiıl [ . . . j3y3j/ jVjl jjC> i .pV.
j*-L- fp-ot 4)13!^*

/

4ij>. .y^j-yiy J'v/*/ Oj£i ^-»j/
.

. . (.jji jjjr jy». ,3<»»y^ ^-H-

v. «A1 A^ 4.y*Wı j **r j- k>" J»jf'iJ}~}yiC~\

\*jy* û*?—» &)>)f * Ji •J,'*,V y^.^7 ^-^U*

J-*1,

( 0.3 )

Uj »3 « 4^-J jjT

*__

viii^ ( oil ) J*'wi* 'l)i)f 4fj3jlj u;y

Jy.jy'f ^"A-y J ( 0*y ) ^J^y. j^'i

jL^l. *±L.j; «_» jl» jJİ * jî-U-.i . jJ&l. 4lJ»Uj; J-^JjSv^

4»-ji)j; <jj4Jf 'rj-»/ o^f.'oij^ 4)!•jV . j-^-.u4,_j._ijiy 4py*>

y*.^" y-y ^1*-* «3-.' cr*j-J^
jy*yy 4$yy > ^u

^'.y ^y (t*

jL'T y... jr'T . jj^Cy^j-ü 4^1*

^yii'i^î a^-U 4İ..1 jr.y-"
s i»jl

. j3.jjGj

d4s»j

jV1 ^V.1 J^» Oiy—
4^U yy jli->- 4İLÎ». 'j/ .Ji-ljl

Cj^U j~ 3 &fy J'-Jj,' 4.4İc'r^ JV < OLJ < y«.-Lil J.
»"

'

"

*

.

oy1* ^yy y^1 ^v^ -> r_^-> / y ^ ^y^ ^-^
.

JL.U *Jvl

jjiiiy ^<û jlv jj; 4.j.j,_y < y ji-c'jiy^ « jU-uu,

j>ff ^Jj-^ - ^ jijL^î -^3 *l

**

j^^y jjr

.jji j^i ^«ycy "«.v-j; <^>^ - y-^y.» jy o^j--»
^iy j_-ij yy* .3. V \3 ^x\ 4),.j.i j.yj ^i»> Jiyijfr

*1A*».J.J

y.y JA-yrf.Ui .^—l7 j\ljj ^y

;^.>* y;:-.

.jjji4is.i VÜ.U j ( j-3 ) j, .ja^y jj ( yy ) £„y j^r/

^/j y^. 3i- 5.1»/ 3'o oJ,LJi J- Jj3jy .-uJaSU. ^

j~«*»I' ^y-J JUI cu j ( jljrl ) tf3*l. îili ^jU'Lil
yyC* .3İj/

j^; y^'L-ji

3y.x} y^" d^ry* Jr^

^yy

o** . .j-i ^y.i jlw-i

^fV J^ ^1-^ « (^r*^

,>!>! J.*j* ,>C j>. J-İJ-" vikj^'j O/' *jyu0y*,^JP
.r-L-l/ <Jİ İJ3LL.I 4.4JU OUJJ." .3ULİ. ^.»î . y.' J-L" .34*-j3J-.

" . J3JLÜH >Jİ3jJ> lÂj^y Ut OA.I 0^*1 JJ'^J^

v

(on

^öi ı < ~(
<j^>

»-»jr - •'4V.V jSC* yj^yy* v-^*3y^. «kA-r*^

oi'i * wİj>*/# l/-*

jy*i-?j3* jj.^»-^j

«-^^/ j*-l

^»-«-.ı^-y-iC* «iyy «^-J^^y^—L. 4r_.y^j»4)yy%»ı y^-Ju
.jj»-K3wiJ!;jıy ^i^' ^A*y^i^;ı" ^y^v -^»-1- oiy 41«»^^

o. 3-f ı . >j.» *>

.-^"j .1

.-Xi . .-Uiy o»1- 3»»lj.l-;- Jj >

i3jy ..»'-j.j-. . jj-/j7 »> .j--'7 ( y > 4i}füŞxA
. y-.j-.ı ^ij.* «iyi/ <yj^ j^yj/j J^y j*yy 0-ci.j oii;
. yyy y- 1

w>j^-o

. 3j.j»i »jl*l^. ,j\ij>

jj}i~. t^t) j* o-^^ >î-»î <j*jy

^a«*/ "i-^.ı r^ «oy y--» ••»/yy.

j.y-^c^jy) »^. <y -'j'-6- j^yy 3-^jV ^*1* «Sj-^yJjijCJjy ) *y\l\*k\s\ ) i*J*jf

.j JJ-y «r*

.jJijte-

.jjJaju;. ıy» jıy i ,/»~Cı .jj-«l? ^.y»>- J't*-i>.« 3^r<r.
jj.j-i-l oLj—)
0'«i i

jjr/.

. jj.j-iiy J'wLj j^1 * 3* y* 4İ-r*y ^y.x »j^-L*
j-^v3u »3.yjijiy jA*:ıyj jii» yi

. j^y «ly j

ı^-j._/ uî-^y

oyi

oj»

,l * 4>;-'^*a*" «o!/—" Jı^-^j

'(opersl ) ojv''0 VesU'i'iainle) y^^jjr-r
V*

. ıil' ( İIOITİS ) *jjy < ( lltî SUUİCV ) cT^V^

^jy.* f^3 W/.y1^ y*y ^y ,>. 0^3 ^y Ji-ı oj/jU'u1*

d'ı^y r**j. i/Jte. jy o^yıy ^rU* j^j ,£/* *)>jf
iî-u.- «uî^jy^ı »jy/.yy yj^yy ^y-uı

^jü oy~.^.ı

. j-^y^rrU* 4]..iıiy j.jjjv. uo> jJj.jj y>-ny y>.-^ ^<>y
u»3*'^* ,j3, j^i; 4i"u)Ua^jı_ jjv_ıju^.ı jj>-cii. y y^ji*" »-'y
ı î . lj^ijx ^^yijy yyı

tf ( obT ) **jf o4jyjı> j'lj 4jyjY3 ^ jjr/7" '
«i/*-! j yi'^i.ijr^A ^-yy.-^y.» d-*—-*3* ^^* yjy->^ ^/
Ol*/?; Jİ «^yi^y ,^jJ»-Yİİ OjU jjS^jj ju^F^I^ «Jl yy.

^yoai ^u jj\\ 4)^33/ ^ y^: ""^ Jf^y *--'-* s
«Jbu^y ^l-Lj^!*^ ^yi3/.j.y - ^&uy o^^-»
. j3y_^o>j3 ^i , iiii jjAi jO-i 4.«^ ^ ~y - «k* c-3*

c-U «-,y>--y «J:-«!~i 31-^ ( ^'»^O-y^ ) iSJ'jf*^)
•Aj\y jjt. . jj.1 jii-i ^jj* oi-y-r ^y>. <J-*!j i-.^jO^r"

jiL. 4-3 ,j£.3L~y y^-u «ü» J~> tfjk?/ : ^ ^j/
VÜLJ.I j_* j34jcy- j,v . o/.j ^y^ui » -h* -4'- ji^*

y.jöT tfy3y öirui < iy* * J;y ^ y-+3 r*> jtfj-'V
c>/ ^V1 ^y « ^y ^ <*/ o±fjA>s -<u 4"> y^'
Ojc-Vjj A o-UL-i'l ^yi^ liJLLTy jVy ^ J>u **>*
oYTyd jjo.>i oLiy dii-.-y- fy*j oiy. <y->uı rL^i

. jj^ir.y 4u j m jy j'y -y »y^ J^ ^1* J>^
cy^vy jj-.ı jiüi ***yr jyu oyj>^Ly tj]y' ^-^y^.
4.j.j.y j.^. ,y . >xh. tM*S ^* ,J,V* oJU*
jijiL». ji^cUji ^y^-y j^>« ^V) oy ~v—;l ^W

*jZ^*3 oj3jw«vr fjk/^.^v .y^-yo'y^y»1-1*
^il « fW. «,l- - «J^ty \ 3y - J-4r> °U V ^ ^" J-^*
.

.ji.U.j.1 oiiy O-'-O.I i.*M > J.>-l

g>j^*j*s}*3 y->y/.j7~ »y^ ^-— ^--^y ^

oj>3 ^/ ^y ^yj-j j-M^yy"-- --^^ °jly
. ;.j.j,i *j*l\. 4-.y

.y-^.-^ «3*^

. j^iji ys ju.31 o>3 j> ( fL- ) ^j-y y y.^y
yjy» ..»y>— 0-^3 wJ»i- j-i>*j ( y ) ««*. ^y v- J~

oA: . y . . . jr- ö-v-^. ^V "/$ & '^

jiy y>-^ «yy J^ ^yr^.1 ^.

^^^

°

(0:3 )

.j_^i

J3L-*r *y*i.i'

3 1 / j^

i»j

i-u j„ ^ j.> 4, ijlİ" 0«»«

L-ti* jXjjy jij4i^u ty 43-JL «dT.» *>* 4-^

Or1" y.v>^" JjtLî- y~> ^.jy. r'L* J>.* . 0-JJT.3Y «iiU.
il*l .yL. ^ujj, .jo-17 ^y-UiL vil*jiA._yt j^l »İLL..JI.J

f^ - -'^y-y j>*jy j37 ^ ^» a^^y ^yyui
OjJ

i

siLL-. jo>.y o/**- jYjI » .j,'j4jLl. dJL Jj'«jl-.

o^ jij Jj*i / .jy . yjj.3 1 ti . . . . ûjijfjx} ^Ltii
jb*j».

. jjjjy. u; ( ^ ) uîy^y ja» «»^juy 3 . .j ^^1

£.jl" L±.iyi ^ j^i ^_^*l , .-C-»7 ^5-1*1* Oy^ y>

jîis»- ^u 4 . jj,i ^j ^^ j oJ_*^ji3j 5Ij.'jjj\ ^y
\f\

.

J.J.A*

oLl^Tj o'jjy â^.ı j^l- j ^»'iij .iuy*

J3L-J 4,-ij j. .x-y
«<ljj j;

^yiu ^i .^. j-iijJji JJ..JU 0J40-

<wi^ j^ Jij

4^,^l, d

i .L *}>)f C>y 4İJ.I

tfxT^ ^yyoiy ^r ( ^,j- > . ^y^ ^j ^3
o-^^y. jrjU jy~ c*«Jir ^-.i'i. . i„ jai .l^! o ju^

d-^4t;y»j:T 4,-y. olu .^.i^ ( ^yy^'A ) jji^\i:T
Jl>l < jr.Li. ( ^yymiS-j* ) . yjJb-j^ 4,-13, yWjl ^ij

^r«Jr>.J.J.jiiWyÇ. i'^ j.^ . jj*k:lî-Ij. Jjj^a/fj.j.1

W •At-yjjL 3 j\ < ^y** jj^ &fy. ^V'Uj oii^i
^.1 ^yj ty^i jji'^i . ^.

cr^, j, ! ^ ^lj

^j,

j»*y J-*».l ÜVL- I *f J34." 4~aJ-44* l*

^jJ*. 4L-J. »il"ljy ^.»j jy; j| 4^ UU JjUvibyi
jy^L* 3jj>. Cjf^»j, j^yj^i i JJJjy? ^jj^ jj£ ^jj^

jji^ ^s wyi. y, iJj..».i j»ay 41 ^l- jjju- ^t-yij 3ji

«J^.^.j «-.^ jjv'yUji cy jt^j, Mi ^yiL tfjjT* y^aji

a-V5rUitf uu .*yy„ ^u* v^ ^X-> (-J .^yA.4.» ifiTi

(oy)

ı

j'<iju »jmi^ <^-*-3 «-»»-* ^3,j?-i ^y'u «jj-vy -j>y «^y

j.1 < jr/ıfU* « yiy « * .y >*T < jyiy? lc ıy < sy

ıiiL». ji><iL o_j^j; (j;35^.yj ji^yj -^ < c?y ^o^ < ı>y«i»

4j g&Sy, ^^y ^ * *> jj.yı *!ıy y»j ,jj>- 5[-J»j^-j,r
•Li'l 4^>-j|jjc-I^" viii" ıiX'j^.iU oiivw. Oî^frl

»-'^>-l «iJi 3 j£

o*) fV dj* Vu °y ir^ d/^J r^y <^»J

^j1*^-

viu.j^ı ijl*İ4İ. ji»^ oiiU* «Jy . jjli;l. .jj-17 ısj^f £.7"
j y4

.£

j<"ji^>-

«Ji 4,'^ v oy. iCyy ci. oy^». . jjy^ı Ji

->--^3 y >--:-/ yy -yy Oj>fJ f-y*
jj^-l

kiL.y 4İJIİ- 4»-l

, < jJ,"j0.t oL>- ıjijy

&?)y.)y

. jir.y jjk,- ^yı j.jj; j*y j.. **y ^ ^y j».4yT
* j-l/J.". y.'-1/ -3«-i* ^r*
^4jJL. liXlj^ j» ..vr 0^.1 vi^'jl
. .; .^jJ

jJ->i* ^ j'jr ^*

i-l«J fi.yv-» ,ji4v»l. 0»-vJal_l (V3*1.

di^jt oVji gi" «4, 3^:* < ^-^.7 i-yl^^. «C^y<£j; yü.j;03j; yiy. 0-î/j^»

S*^ o-c-') «3yj ^.jj «^*-

ci <_y,4üji ^yj^ıy .j-yy ^*j ■^.v

* jy? <i* 3k^t

jjryj ^f^ 4'-^>j. jy.y
«3.

jyJ **^ ^ -*;yj^ ^Uj* *^.jtjı jj < oi-^*

O3L-1İ. juJ »inj% t <~ı) »ij.-^y. . Ji'-^rV/*"' (J^j* ^^J'y

*] jliİJİjT cr.4i»jl dl.4.j- 3j-/^ »>^.y

-Mr.-^v^J 3*^i

fJJT.-'/ J.X-^3 u-k" V5*» >.-> ->y/- ^r1^. ';ıT
di, jjW ju- .j;y«lLu ^^«w» y/jJ-» «î*l-**j)^ ö^jy

ı*y»33l-«]Jw<.». y . Jjtf.jf\>J <i»4AAl/ -J'liû ^jj/

r

( Oj )

^jy'i1-— .-c-"j'^j J.J*.

c^ öjLiL.1 Jj3 yy* ' «Aa'r^-i

£-~j'-igfy. i-^>j *.j-î% j^y.jj^y.. cy j3y~yyj y
^yyy « >>/ y***y»

^j*l,j\, <i-.^yi.
j.«.:u ^jj»34,_l

-^*/ y»/ /-'.

oij^ £*jf c o^u.jj 3^*^ u»"^^ -^y

. y JL4 I

»y^yy
J*-*--*

. j->iiji« <»».iu J'y'j ^y- /7'il ilj"**

>

**,Lj*- .- j-^ 4^^*uîj^d **^'<£^' wJ'-^A

(j'-^l

^jj..^ ( L_»>yj4jL*j^* _ 4.1 «.'IjK'İJİ
. y-4jji 3^ 4j 4,'jf Ojjİ

»-'v'—r Ci'-Y -

^jO-î (j^ j 3« < «*l»} ->i»-l < «y** 0*^

^-

« uîjj/

_

:-'r. ~-^ ^/'^ < 31 J>r i>_y ^y*)y^JJj

0* /

j.*jii. i»jy_jt-jj

.y

-.^tkj

. jJvirj _^ii. *y_CiJ ^^
. j\L-4— y »J^JL-jl ıc-L-'l

y^cjy cy*'' o-yy *~y jj^ . yy y.y/ < ^yi»
jj*y >jJl-A-iU

.yj-» j*.'r ^ °y °'3;1'-* yy* oyyi ^ -c 3

<<^~**-

^l

! J-J

. jJv"jL-*l j^3 J'J>>- 4-a» iljLj"!
. jjü yu *^jijAii3ji

•Al UH'ajU

£.y
J-S I

July: .JC.yCr j jviL j4ji« oS> < 3UJ JUl

j^.j''"

< ur»1-

jj-Ciu .jı.'i'j jj^ y>»/ .jiy jy>-

uî.yjj<^» Jly-I jjH J*~-s> JiJ»'l3jl .3U9-I .Kyi Ö-'Aa

o)/yj->yiie? y^y^ijy < tjjjf - yy;».» jy-u^ j/
ısiy-tl**

^»-^y- J'.y* -iki*»-! jLUjl 4>-yj, oOlc o»j»-j _y-l»4

4^W*-*I jj^

(^J^.l

jLj«>-l 4l^jJj5 vil'Lj

^ dıyy

. j05 ojU jjjyy^ dfjjy. 4jzmJ jİ34Jl*j _ ^y 33

4*"-* - jyy 0**->~^y ı/3*^ O^y 4r^*'* rT*V **^* *^ı
»y»İ3jl 4>. j3 4a-ji

t 4.4İ j|

Jt^J'jf CÜt jjİ^ *il.'jl < J*-^t*

( -3 )

!__

j^-r j>Li.ic 5o>i- iiyiO^ ,y^'l4- ^J^ û/yi

. jjf ^»yi^ ^-u t*. y-r *jf- û^-^y *.v>
. jjy o.yjy jy^ y^-y j> j^- ^/ A .-uu oy.

•ij*i. ^y .3 j^y ,3 < - «ff.j-3 «J^1 yV3i*.-.Ai> *

4j- jt j .juvi a»i s)>jf'>* < y-^' j*. ^v^ ^y*- ^1*
! i^.j-> y/<y. ' J>--^ ^-^ *V^ ^^.'x-] '-r'

iCy; .jJij^.3 y*.?)j* jJ y.^tfSjy* 4>.r%
^yijjiy .Ajyy ^yy u*-^ oy*1 JJ r-^ « jy^ u»v

cbUj jr.y jJL-j ^yy* »jWj y^-1 * ^1' ^--^" ^

Su. o-wjl ty *3>:r < ^jjr ' W~ °^ ' 3itif'^y^^
ou«. ^iy « y> yy^.y.» yv* j-y.i ^ ^L ^r/

i]^4yJ4r-ui jy^ju tJ-S'*} »yP*- J^^ o^fO'j.
cSj*3 ^j 4.1 y(- oy-/. vw. 4-. .jj-«*rv y1 jy*
. 3j>;ii>.3 jyfjy

^lu

3^--»*'

.33.y;u- <.,>y V &-&- Jx+^*y* ^-^
J^* U_J«j. oLijy 4.^ >'^ ,* ' ^y ^3^ u Arr

034^,3 s^ < ^.yy °3. yy-yr j^-y-^y &

jW/ < jy^y wy -1:- JlJ^ * y.* ^w* J* ^
4.;«_i»j fyy .jöT ^ji j:i-^? ^^ >y ^\ oy jy
jij. oy? «ry;/ o»—»» « '^3/ «v.y. yj-^y -»^

J-^'

4y;;r "jut-v 3JG1 4U4_jy ^' « -»j^t ^Vy > 0.^3
. j^7 ju.»-*v»y. jr^yyy y.y^[ -w* ^ ^y

t (Jymi ûj.a) *:ry ^J^.i* ^ d03yj-il.

^3*-ju 3^v «A*ui jji .a.1 * .y i j»z* j.y^y ^w ^^
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4_-.>J

\rro

Y Y

\j£j.

u-y

wljl_—

/

JJ'i. jLr>'jl

r:

j^-jy »T.^y.7 ji

-V;«

y.J *3'sl

ji!j- .y.ı_.

j,jy ^3 «-yy.
.w*.

j34c.yf <>-jjy_*i-jy jJ._l o^1 jJv'ljL^j^j oLc l^ş-l <oLol «^3

( )»f3 jk—*jy) •J-'-4^-^ ^r-v^ vü— 4tj>f jlı*3^y
»34J.Î.Jİ jjul ,j»'; *'^jSjm j^-?~'

* ,>^.y -^y"

-

-J»-1"»

3^« J-^j ' y

jj'.jj j .j \>-j. oi—^j« «j.;j

j

»îj j j>' «j'J.«

.!l »j

yy -^r*/-^— j/.

... r^j ouy
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. J-*--«Ji JU*y* /ÎİJ «Jl-4-
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"

v

i" * y

»Li. i J.ıL jj<n_i

^yy^ı^y.^ _.ı- ^.yT.^1 yy.AU:\}Aii*o^y^oi«y

*jyy d y ,y 4-yyr- -*0 ' > > s?.x}^>' j*jfs-^*. (j**1**)**y;/
<t*.jJ' ? o j*-.' 4/j.y,'i »y^ı oA-y. 4_y jı^'. . uî^j^ıy
jj.i
'.3.

«Jy-_.:« .j:-^*i

_j-4.-ijy yjj

j;j_^ « oy jbyU»/.

"^*ıy? 3 ?. yy >--*rj 4,*.-«» L.y._> ^+^y'ji ***, y*/

«y-^r j-y-yyo oy vjji-i' 4i_*,jj. j^ ıiv«~a» llj jy^»

d'jf*» w^.«.-_.y 4.--4JS j^y y ( jy> ) 4.1-1 (j-4*5 j»y y
«ayj_9- 3 }>;f ı yyy yy^-ı. o>^ . d-y^y «3^

o>y- y^Xy ;'y' ' ^r*y < ^rV. ^.Js^

jyyy^

;jjoA>^;-'L.-y ^y«-.i-/».3y:ı.ji ouy «j-'v-* y-yij?-yı<'y

•y* ^"»y - yy*

dy ,- ^ o'y^j oy:*/ c>*y *^y

yy---* ^— »/ ^*v* .^.«-.4^ yı^y jy CÎJ4-. ^yy

Oj.'y:rYy ;...y yrjo 4.;'-'^

.--yi") .jite- jıyy yjj>

•d^y— f^y Jijf*3^ 3s^yy}j. &y

ıt>j3y}j$

x-'^j"{ -.y -d-y »j^-jy.1 .^yj j^"1/ y^ <*y>ı

j^,jî> y^7 ( y3

7 < y?w < .v^y ) j-v y ı-

« ^ <y.>^:« . c;3yjL.4^.j,_j utjiy

lyt o.4_-L.j j,L"ji y^ Jl < LuL. j-c

ı/^** *J'^*

dy^ı

.4^ ( jt-^» ) d^y

^^j** 3»»- 1- ıJj.j-j .-iyi «-.yy » «^jy «yy .d^y^-**^.!

s-çj «JUjM 4-.y ji^pi ^-..y o.x:.ı ".t. «Jiyı ^j^ı »iuy

tfy»j;yj.y!yrU. y^&oy. <yyT /.yT jcjjs «ûju-l.
'J^ly ,j-«!*i' Çu iJI iil'4:_J 4Lİİ-IJ . ifxuji 3,yji «-V

oj)

yr'Jy^j-.J^ t-~y '- . A* 'jf j3>y~m

VrV/i

0^3 *jf'~'*} Jy^3 Jji j-V^ ^/ -ij*-Tj lijjl

i.*\z+Viöfy O^.'^-'y < j^ jjy-^' Vlfei 0**
y-yyyi- -y.ji oy-j- (j-fT; »jjjİ (T1-- y'« v^ij^i.j oyi,,

3.1-V'. tf:3î^y»."jjCÇ3 3y \\)i ^yjjy
yy ^LLi» . di> ji- < j$3 4/-i'j *y d^-r' yji j. i}f

\*\y** yy lîv.y-. «y

/.-* y y 4-y^ jj- »^v^y

jaiOUl i.jj^.j*»^ jlj^jl^ «^jjjyii jt ydi-iy

ojy .1^ iimJi-'-'S'isJ*.Lmi '<nj~ ^yy -J*jf •Jrr-.vLiJ

»j-'j^yy-0.-» «C/y1 '^y.Vi' o^- ^yy >^y«y jîjü
—?J3~.-x>}Jiy* - ->'*/ •J-'-,-t*j yy

'« «-! o'-j-'i. »j.J i

4j^»». .j^'j o* )j** k\s'i »0«j»j O-*-"»'»-» i/*v*" 3-^-'J

'-^

o'^i oviii) ^,»- j» jYjl j»-Yy oj>-* >ii*j.i ^ij.^.^ >-«lj3

j-^y.d'^l vü*JJl*U. «yy: ûy jjJ:y,«3 \S;r* «~y.*-L#

s> dij/ . jx.t^ '

j*-> yy- j-<y \o 3j7 £y»r

. <_-. te.j._ . ,xjl.4,_>- ».-y.'.-ij.. ^iiJjl ^U * ( -Yja. i'.t»! )

'y^-VV (*'!;y- .-> «.""ji:.* ii'.oi)^ ^yöVy J.£J «.«Al

jy- « j-^iy j4—. 1 3 yty y-! < jjdi.4*. ( ijj'. ) oy^y-j

<&JTy . y&* J.Vİ J.y^ .jJU'.I^ t Jiy'jy* jJvL.j-_J.li

v-*^* **V*«»y « «^» jj| *^-y . 'fij^y «a jiiy ji jy j^«Vjjw.yibiiji^uio.y f-rii3*jTo>.j>-ji.3iijio>y.ı j*!»j-7*
. 3-^f»jy

C^* j» pjte- CvfLil <4jyi « iij-uj^iiij fji*-

Jf - j» yjjfc» j-£j «.> j). < ^jjy 3jy ı yyj^

•■»y* d-^.-» > 3>3>' > 3*^r«tijjt - f.*y..>- «V.jv-» *J*-<)y
opy >^~ .3 ( j». ) t yv^y «jyii3_i>.J yy/

A
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«fiYy^u- <o--.

. ^.r<~,^ ^'Çj^ y^* /J-. wj-«4.l^43j

^■jL.jLL.^i- j*j, J_/»^Jt30JJYy^y^

osy./.-\,y ^yi-i'oy 43 ji-3^ j^ jjyyy j-«»y L-u.j45.34:^jL* 4—oi »&»-l <y-ojj.;sY oy.3 jsj >^i,-L,y. o-^j-^j*

< i)4-,yj jy^v-^y. y/.y-y.
j4

;j^r*y jj>- 4~y.> ^j ^*

,3. o'ji,y O^y j-'»i.-j >y. dj^ OjJj-^- ^jyr.-*

^«y 0L3 o.j^j-1-'*

3^yy y*y J3:^Ai ^ix»Ky^\

^Muil 0L0 . ja^VjeI JIL.J 4-_»,_Yj3j jjTj1*-. dJj>-lj <£y*

$Sy;f $ tf* £>; jSy 4y°-y. y.

jy^1 oyyöL

.ite-4— V't'^3»Vj-3f.J-J »jo' ^'jU^^j^i-ljjyi^'JojyjljL*

. yju^'tf-.iiyjy jj.j^j»j »y^ı. y,^yOy3yyj"7'3j'y.'y
4l-jjil

J^Jsj-'i.J> 3 ^"I_|İ3_Jİ L'3 . j-4Jkİ3jM(y*J-« 2.1 »-Oj^

ofy. 3-^-t5 53 y 4^-jjl i **f jfJ3f) ofy. 3^7" &A
j^-i

;'o » »'.» .joiy >oU» ^y «^-3^-rj' <-*j,,y «^ **

yy,j «Ly-*-— ' 'Jyy* jA---_-3;yî yy jö J-» ay 3L*

\j)yyi\* jyi ^& 3 y^y^y^y oyysjy y3jy
g.xJcSJJ ±}i:fy. j.j1-cyU5^:yjb.:*3jj/xy'o J.jötî
4*«y.jipri!jijo,3 j3y y î yLaiyy jjy_yy.* y»->y* < ^

tjty»* j ^31. ^l.;. » jy*y. o: *y y *. >°y-> dj»y y* dy
4L*\ ,iy g y.mxS uy î .;j.i jy 4-3 « j:.y 4^yu- i»>"iy

j^.-^y ^y^ oy^. < .3j-*.-i")_rxft . /*-y..>;*r* »jwy.y

. jjx.yO- &^3j>- -*yy oîy**Jij ^*y « y^^
3yjC <»j»\>>- j*l~« -i «y > jy" j.'înj jjy[y <»*y~yj J*
^.jjjTJy

iljll.

liil j4-ji4İL- <^yjy d^y^-L-l OVjt

jyxtAf^Kfj* ^iu<- ji^'T . {.'•yy o^V**.' .»Ki»-»*- «^y**^.

( o; )

•••->A,,j^yoj»y~ ..ı .-:

J/''1-'1 rv,.-'^'.j y^r <,/-,<y

fj-îd jy ?yj y--y t j.>j->;j y^/f^yr ^y *>
<_yu.ı .ü.j» j 3i:'y ojj^j ou-ic-i- 4İjij <*- -^y^

y<Ay «y^.3^* i)jy }> yn ,y<:—- £yj4-_i. i 3-/.-0T

jyyy j^y ^ı1 i y^r.1- yıy-"y j*-7-^ *.* » ^y
*»i f ji ^ »~y ^yyyr v yo-y^y yy -> 3^ «y
3.*^. j;,yy ^y
^y\yJ3 «y.3 oa^»3 .

jyi <4^y j«yj^ olij g-> y y

: f'^-ijT uf-»>î y^.-1 oj»» J±.y. jYy ^. -\»L-. j-ûy

J-C'i u»3 J.y-5 yo. uîiU 4-.ij.Oj o* O-O^f j . ^'y

juuiyy^ .j,-yy.C y,y> o^'ı-J. j/y < dy^y o-. * J^
^yı j^-j jjj ,ij\ J}\ c j^if'jiîjyj .-^«y jj7 o»y

ojj^ı ^_* jy»rjy^i viJL'^yy ..jyy yy ^y -yy^
,«-«-»1.3 wJt-*» y.u:_..y

ü^y < «jyi.ll» dj^ jJ-3-1

4j»-jj j<^ul» ja* j-.»' '-jijf i ~y o -*>'>. -^y^ yy ^i-^'yy
j^xJ3 ıy^ j>»jbij .jc-)j4, < .jj-4,'ji ci'iij^i yy>-jy ^

wU jijfj}* oyı&r 4fi- y^y- jj.» «j>jVy j<-u^j

ö-js-OV'--'1 *"^ >y :(*J^y v3/ J-"'1-^» ö>j>y.J. * Jj-*3
•yy-3 y j—9" v3*^ oi~»ut
y^^yy^yj juyuM oyj jyy ous-j-. f^v^ıy

jTu»3 '4

j _ 4-" y^->y> J-^-*

-'j ^y «i-"-^y. ^-^y. ^1

. jj-u:l.. _ »jc*M UljJ. j.c-1—* y l*İ3j »Jı'Lıjj^

/i/ 4y^-i» 3 dy*?y ^y3-> ^.Vd ♦-^.■> dy*-»ıy v ->**

.jc^jî di^ju/; ovyjr*iit tjtej «yrj'i o/i < y;uı—
jj». j^js^.yju o*«>3 jy «kTr^ y^-* ^ * ^y^-*^'/ j^

(_oyj

^__

lTi .3y;U3 wJi^ ~»}j. -ü'-* - {X-1* *^y. 'W Jy?1*.

j-^3^ Jtyfc/Ay y>y 3yr^. ->iU-4'i
jjtij^ tj^jL\y. 4İİJ», ^,* p»j>T c.«y-. j*7j( <d-^—]

d3«T'yci-4r7 ^y-^y jr» « ^v-y. ^y-*1 -- ^-, ^y **
tjxVbjfs' O^/jr.ry y)i - - dV'^rv-J'.y-'y'tV.-'^
4i3yyoy j» 3: f.3^Tjiı-a4i ^y- ^» o^vy d-^y- «Jiij

.3jyiTij-j3y^3y7ojy:rJ:V 0;.rcr >" v.-»^1.-^ ^a^* r_i^ ..< vU-jjj-i ^«-y ;».> >;>y j»yr « t/oi ^3y Jİ

j.j/ j.jiy ) -*- jy-jy'fjÇ^ 'y'jf* 'y^ 's-1*'

•j&\ «-j'^ou,«y«yy/3dyy «y*yi. y yy ^k^/^
« yj_^-y •ijgf*^ t'jjy^. &)jy. -*y. >y» -* ! *V*
.jOj.j3v öj-Jy d3y-j^ri- - - 'J^r'r y^.y * 3*j «^^

« jj^y ' ^** * y--^' Jiy»r ^-7 d ^t-- ' d^yy
jcy «d*y * -y^: ^y- < y ^y[Vi Jff. * j^yy ^y
oyy. «^y « r-j^y y^y •d-^»/.* v-^* jy^ f-^yy

•oi-iyyyyyt <.?.y;y; y^jyy .-ou; 'd-^ oy

fy. __ cîi'iy yy .;j-)r '..ijd" .îo. <d-v <&-£*-+yr\f
iiijx} o.y« <r.j y-yy <-yi- ^y^ yjfts* *o,>-*yy- **./

yu* y7 o-^y «j-w-.a y./ <dJ->/.> «y.»r *y>î et»*-».'

ityyf p3v. O-541

«3-y'u-

*-.:

^3y. »Jl-û'* »3ü

*^yd,37irrTy vy y-yy '»xu^^ &y? •jW

«^»y^yr^-cii (j.'/OvjUyy! *y)

'u^-y'-^^-J^j-

•^i jyy.*1 ^uy y*yf ws'.y^.y. »^'-^rr* ^^
[« t j^y «; y *-»! .yy «j-y. crj-* -7^/ «A-*3»
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ti^! jA*'08l.j «* r jJ» * J> ;«y <>.;"-. /^ (
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îd->j'j y-y- .> -s-u J3r ^*— -* ür* j-**" y:l*3 ^«Vj
t#-*~.Yy

w_j

-» y~ ->y;y o^y oj*-^-' d'-1* ûv**-

y .jiitj-j* î i^jx. jy-y i/>- o-yy^'y yy"1 ^-.j^^j
.3r-*y di'tij/i d"î"uy jj^—»yCi y- <ouy i ^W
jYyou.jyj^. ün jj^y'.j^.jij^.y^y

jI-uij. «uyı-y

t yy* y^^- 'J'' y-»

0;U_- < o!;-' -.t- j;!al-. . »J."yi.jr J/ ^- ^.y y^*
jy'u Jy 4i. « ^A_iiy «jyi'L. 5S1*

y.y

S-':->>>

>i+

.toiyy <!i»jYy f^y oy jy»- j>j.y.j* fv/yyy- oy y

3yo-yy * dy y> y^" -^-, ' ^y.- ^yy jy-^y^
l^*jyyrfy«**i-»0'.»3-N °.^:/: J^r3 1 ,;ı/y* «^-»yy-Vj! yyr.
*4l.l (_Ov4^^/jie.iydl"utv>-l < o.j^i. jj3«/.' uf y'^y <~. .y^.

. jAxLr' 4.Jİ,. ^.3 uy- o'y v^3jy 3 -*y 43 «yy

1 3-«r- « y>'»y yy d^-r'-^ yy y***. * ,jy

y*^5 c.y*

j.w.y_3:ii .-cL,yj jjûa-'jjiyj'.y^'v-'ji^jJiLiiiı <o-^»*^t/o*"

«jLftiy^ < j'-r' ' ..?jjV»j..jJl',y >*4:-i^y-'3 0->»'y^-«'oYji jljj

Jjujte-ja K£mJ\.,jf<~ijys 0«y v^LU^ <«-3y o-y >j*4j
. jj^-«-.j» »3j» «oyy

^iij» ^-4j_-.

jf. jj oi* iiA."4^- ^.«^ *y* jyy jjiyt-i

*^y : *>J.i iSj-'^u y ^y Ctij£*x)*\ iSj^jy ^s^f
1 jJj»-U 4,_ (^lkjJu 3LÜ6İ) ^. jy iwi < 4.*^. 4,^ ( 4 ><*' w-«»)" )

JL- J-ll/Jj jrA* t,U" JVUvl ûj^ Jijf\xfx fJ«i. Ky

( w-y )

jjû«iL. ^y' .j.. r.i wC
«j^».:.
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; oy»j yj* 4>y . j->y-*.y

4i*L» jj— .j yy ^y»- '-^.y

.jjjjj 7..* ol--: v5" . „*>-.y y o-^y y ı * £.y ^yvy

yS'Y^t. «y- . jx^<i3j)f<^)3». «:ru ^y J/ o-a^V^
5:;^ _ 4^-jj.j" .313 i'j ii;.y -.y^ «^-i.j^t jy &
jiyy y;.j,i ^y y \i^y . yCjyj jyjy - oy- -?
.jjO j eij

oii* ^-3^ ««P>vy

jj-«-

«-*1* JJU-—I.*

jii.jj jsy oy^jtif *-yy jJjf^'-^ ' y^y^* -»JJ--Ç
»j»;.

i!y::i»Lj oy o>yy* :-<y ~^3j? ^y^ oy~-!<u*

y;y »>^ jy--» y vTyr.y « ["]

Jj'jy o-^rW

jijoi»^* us". y.«yy y7 <-yy /3/ ^yr" 4-:*r ^'y

jA>yj j-Ç j-y- -yyy^ d^y L^y ^* «f j^y
. jj^»j^ j^ .^3 *-. ovy £^-

JUL. oy jy 3-«'yC--j yy3:f <S^f < ddV «
«oy-^iufjo'l.jjl'j^i jVj' j !- vyv-r»jy;y '-jjyjjy

'c^jj y- u. 3yi dyy* ^.••■».dy.:"i' £-- -^ ^y^

<.j»3 oiii/ v-y;br J/ j^.1 dyî-jy ^-»^ ^*1- *y

:iiî ) •jyi.yj.y o^y yk* * ^-^3 yy* ^°-> 0-*/^
. yjyyy ^. ^y-j /- objj»y*Uj * °— v/(jjL
»oil.3^ **V .yjir ^ < .-Milo dL-liy. Jjt/4 u*u

*toyt) ^y -Jyf^y^ *£v7 °*J^ * ^My Jj &3>
: j.*i

E^yoîui j ( ^o-.^ ) «^ioy (

y* jîjg

e. ) *-* °s~

w

4& oy- ! u> Jjl «.' jiW j ^JÎy jl^> 4^1^ dur^G.6
-

*

~

^w,- «il .jtfjj. n 4uiu- y.y *j/y. «»>* «^3 »*v*y. 1*1
. dv«y y* j-.jv. *»ry .^uT,.w*

( o.; >
»J.IA. _J..y>
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!»ij
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,ı*:. v"-.y *

i:*-»y ^'3 <3*^j

. jj):f y.y jiü* ij - ^ «.-. ^-v-0-«:y Oj> ^y/
4.y*»-j .y^

,u.u-. ,i>.« .i ( o7) 3jy > f jy) y «3

j-yj o

y^ y;»y 0'^* c».-»-'1

.. y^-yr/ı

y_A-«j^ ~-.»y

jjjy yy o«y y^y-»

.vy ..y- «-.j/y «dy

--Mr.

jmjl; jyıijr.» dyyi» *îj -^.»y *

J3«;u=.. :>v—. oj3

J'jy.i

./> yjj/

J'"^}

^:. jy < ^y»^;-* «y.yy ^.-^ < *.y' d-^-y^
;;; -^«^;r y*->yü.^>-»3^jj-.uo-4--.y.>

oy

< j<

±<~..>-

,>o-v- y-^>

y j)j*

i* . .. , J>WJ j>j £.nf y'iy vv ^.y ^*'

<^v*-"

y*y y ~7 * -y. yy*y >* **> ^
4>y jj-j« i;*-j tyyyv > c^f ** ^y -v^'
j4j. o-V* jy_y . jy £««£o ^v;J ~yy
. jj.\*
.j

j->

^

£~>-'f

,^-L.a. jy 5-v J^! j--*^ /

*-jy 4.y^y"">^-.y<-L^

jj.y < oj.'-.*- < j-r.fJJ »*'

< ^* < o.^ *y*-

^3 v)î-j ^1-» ^y* ^

< j/j û^ .; Jlü^— I J'u> yjy's ^- ^yVJT*
*uy jjş;jJc\i.jixiK.jfc^ij a±. Jj./i «Ji oi 4».^**

1 a^y ys^ -^y. \sy*~\ y*"* d J/i J.-»

*^-*

^cj. o ;/j. âi-j jîu i-4i»3 rf/U-i-j •i^0jjy«kji ^3
. jj^yyyyjy* j/> .»y j>r if.j-y* <»->.>.,-v* -^y

«it oi. .v^ «Jy .y y-t*- oyjxTiSta uy^^ o-y

^ij o^- jiyj^/ *5j*y:j/ -^A^ j^ r^ :-»w

J fjy.^y

d1*-4** S'^.y

' j' -: -A* 'Jyy

«-^^y.

jo .A.'j.3y-e-yijv7i o~L.y 4:.yyyjijL...jy3jy «

ir

s* UI3 y;.y j: ! y.yy y*-3 j'-*^-i jy**iJ**j y* j*<-./*vf

d:3 »

yjy oYy J13 sy ^j)}^3

y^j- j^

Ju-u vil'( </>.>,; «yyi V1- ) 0*3 &>jf»J±) £*/"
« 5_y 0^3 « ^**» i5*3-ç ^v y**y *-*y.

-'y'y y^y^

. jjj5y *y y+.j».1 j»- «ywr ^jy.
: .j4--jl vOLr-y o»-* »y.ti ^yy d*-~* jv 3j''0J,^*y *-^.
♦jjLjij

4:«.v»u .^y

< 3^- c 3~y o^

j j.yy «-*y' o u»j _>y < *^y> '^-*>»^ < o*.

>y *>. «i y* '■'j-j' ^yy-y ovy 4^3

c>* >- y-Yy öiU y»- j»- .;;- ( j.3 )y j^y-.-»;—-! 3-3d> 1
o-'y^ 3«i j.c- jy.»/ . ..--yy y y-.-> v^yY'yj cr^

j/UıLYjijLJiuo-jj» .;Jy.« .3-rcİL._ı|.ic<?._..y> j^.j»^1 o^ij
ıyy jjo joi oy^ij jy

^-»^ « 3'-Vj! oiy .3j.y3
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: i.y Jy^ \£y)j>-* y»1* v'^" < »--y * * jy
4_^.LI r ob-3 y, »jo-iy

jl.^»

i^j^a^a

yi-il
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yx-o -'

* jj.j'31

o^v-1

: -^y ° ^y ojj>-» - o,.<y j^

^jûci'oiy .y.i ^ly^-ı d-*-**-* cff « j^* ov* o-^-.j

oi-^
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»_Jk Jüjl 4_*Ju

Ol^-i <jt>- J^ l*İ3J 4---İJ 4j_^

^^»IjjJ jL*l

o,..,;. jjv-CpI jj.J>" Uy Ly J4.İ3 «Jl" f&-l jY* »jyjte- ^UI

j-3 j« yyji 4.y, ..c^i-i 0L3
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